„nasze kino”
zaprasza

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ
11

Marzec 2015
nr 3 (404)
Numer zamknięto
21 marca 2015 r.

Miesięcznik
bezpłatny
Nakład 16 tys. egz.
INDEKS 358800
ISSN 1232-4973
www.ock.org.pl

Sprzeciw
radnych

wiadomości

Turniej
na słowa

kultura

3

Nie zaniedbaj życia!
Świadome postępowanie i wiedza o przyczynach raka piersi
zwiększają szansę uniknięcia choroby i jej pokonania, jeżeli
się pojawi. Wiedzą o tym panie ze Stowarzyszenia Amazonek w Brzeszczach, działające także na terenie Oświęcimia.
Są gotowe nieść pomoc każdemu, kto jej potrzebuje.
Współczesna medycyna daje
szansę na całkowite wyleczenie
w przypadku wczesnego wykrycia objawów raka piersi, dlatego
tak ważne jest wychwycenie choroby w odpowiednim momencie
i podjęcie właściwego leczenia.
Ryzyko, że nowotwór złośliwy
piersi doprowadzi do śmierci
jest niskie, ale pod warunkiem,
że guz zostanie wykryty, kiedy
jest niewielki – nie przekracza
0,5 cm średnicy.
W Polsce z powodu raka piersi
wciąż umiera zbyt dużo kobiet.
Dzieje się tak, ponieważ rak wykrywany jest zbyt późno, w zaawansowanym stadium, wtedy
gdy skuteczność leczenia jest
trudna. Dlatego tak ważne są badania profilaktyczne. Wciąż wiele kobiet je bagatelizuje albo nie
wykonuje ich ze strachu.
– Aktywnie uświadamiamy kobiety, że chorobie nowotworowej można zapobiegać poprzez
badania wykonywane nie tylko
przez specjalistyczne aparatury,
ale przede wszystkim przez dłonie. Comiesięczne samobadanie
piersi to podstawa – podkreśla
Anna Zając, wiceprezes Stowarzyszenia Amazonek w Brzeszczach.
Kobiety ze stowarzyszenia mają
swoje ambicje, jednak nie wynikają one jedynie z chęci samorealizacji, ale przede wszystkim
z pragnienia ustrzeżenia innych
przed tą chorobą, która może
dotknąć każdą.
– Staramy się przekształcać przeciwności w możliwości. Tłumaczymy nowym koleżankom,
które do nas przychodzą, że rak
to nie wyrok, że można się wyleczyć i go pokonać. W naszych
szeregach mamy kobiety, które
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są nawet dziewiętnaście lat po
zabiegu i cieszą się życiem, mają
rodziny, doczekały wnuków.
Wiadomość o chorobie to na
poczatku szok i niedowierzanie,
potrzeba czasu, aby oswoić się
z tą myślą. I dalej żyć. Jesteśmy
żywym dowodem na to, że z rakiem można wygrać, a nic tak
nie przekonuje, jak rozmowa
z tymi, które przez to przeszły –
opowiada wiceprezes.
Zależy im przede wszystkim na
niesieniu pomocy pacjentkom
przed i po leczeniu raka piersi,
wpływaniu na poprawę samopoczucia i jakości życia kobiet
dotkniętych chorobą nowotworową, rozpowszechnianiu profilaktyki, wpływaniu na podnoszenie sprawności fizycznej
kobiet po leczeniu nowotworów
piersi.
– Wspieramy kobiety, które są
zagubione w obliczu choroby.

Zdarzają się nawet takie sytuacje,
że mężowie od nich odchodzą.
Wspieramy nie tylko psychicznie, ale też radzimy co do dalszej
drogi, czyli, gdzie można się leczyć, informujemy o możliwościach dotacji do protez, peruk,
o turnusach rehabilitacyjnych po
zabiegach – mówi Anna Zając.
Stowarzyszenie Amazonek ściśle współpracuje z poradnią
onkologiczną przy Powiatowym
Szpitalu im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu, zajmuje się
prowadzeniem rehabilitacji fizycznej i psychicznej po leczeniu raka piersi, która ułatwia
powrót do pełnego życia, organizuje samopomoc w formie
akcji „ochotniczki”. To panie po
mastektomii, które po specjalnym przeszkoleniu podejmują
w szpitalach rozmowy z kobietami przed i po zabiegach.
Amazonki prowadzą akcje in-

Stoisko Stowarzyszenia Amazonek w Brzeszczach podczas ubiegłorocznego Pikniku Organizacji Pozarządowych
w Oświęcimiu

Brawo
dziewczęta!
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formacyjne o nowych terapiach,
lekarstwach oraz działania dla
zapewnienia kobietom po zabiegach operacyjnych możliwości
stałego korzystania z profesjonalnej rehabilitacji. Bardzo ważnym punktem w ich działalności
jest organizowanie badań profilaktycznych oraz prowadzenie
akcji informacyjnych uświadamiających konieczność regularnych badań i wspieranie kobiet
w trudnych sytuacjach, poprzez
kontakt osobisty lub grupowy.
Na pomoc amazonek mogą także liczyć bliscy chorej – mąż,
partner, dzieci, którzy potrzebują rzetelnej wiedzy na temat
walki z rakiem, właściwego postępowania w przebiegu choroby
czy też porad, jak przekonać kobietę do podjęcia leczenia.
– Jesteśmy otwarte i chętne, by
pomagać chorym kobietom,
które są w podobnej sytuacji jak
my kiedyś, dlatego zapraszamy
z otwartymi ramionami. Dziewczyny walczą z rakiem i wygrywają te walki. Liczy się uśmiech,
gdy leczenie przynosi efekty.
Wspólne łzy, gdy jest źle oraz
wspólne łzy radości i wzruszenia, gdy jest dobrze – zaznacza
Anna Zając.
Amazonki nie zamykają się,
spotykają, biorą udział w przeróżnych akcjach edukacyjnych,
profilaktycznych. Nie wstydzą
się swojej choroby.
– Dawniej temat raka piersi był
bardzo wstydliwy. Amazonki się
ukrywały, bo piersi są atrybutem
kobiety, ale też tematem intymnym. To się zmienia, są ogromne
możliwości rekonstrukcji piersi,
piękne protezy. Trzeba pamiętać,
że życie jest ważniejsze niż cały
wstyd. Życie jest nam darowane, dlatego musimy wiedzieć, co
z nim robić i nie zaniedbywać go
– podkreśla Anna Zając.
Stowarzyszenie
Amazonek
w Brzeszczach działa też
w Oświęcimiu i zajmuje lokal
przy ul. Sienkiewicza 2. Spotkania odbywają się w każdy
drugi i czwarty wtorek miesiąca
w godz. 15:30–18:00. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej stowarzyszenia
www.amazonki.brzeszcze.pl/.
– Marzena Wilk
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felieton

kamila drabek

Na skraju wiosny

P

iszę ten felieton na skraju wiosny. Przebiśniegi już
zakwitły, a pierwszy bocian od kilku dni naprawia gniazdo, czekając na partnerkę. I można by
poprzestać na tym sielankowym obrazku, gdyby nie
wiadomości ze świata bliskiego i dalszego.
W niedzielę na oświęcimskim targu słychać rozmowy polsko-rosyjskie. Handel toczy się jakby nigdy nic. Embarga i sankcje
mają niewielki wpływ na zaopatrzenie straganów i rozkładanych
stolików. Przypatruję się, przysłuchuję, nie mam jednak ochoty
wypowiedzieć ani słowa po rosyjsku, choć potrafię się porozumieć. Język rosyjski jest piękny, podobnie jak literatura, którą
stworzył. Polityka nie ma jednak nic wspólnego z pięknem. Jak
wyglądałby świat, gdyby nie politycy i ich ambicje? Wydarzenia
u wschodnich braci Słowian nie dają nadziei...
W środę terroryści strzelają do turystów zwiedzających
Muzeum Bardo w Tunezji. Są ranni i zabici z różnych krajów
Unii Europejskiej, również Polacy. W najbliższych dniach któraś
z ekstremistycznych organizacji przyzna się do zamachu i określi
jego cele. Poda przyczynę rozlewu krwi na starożytnych pięknych mozaikach, skrzętnie odrestaurowanych i zgromadzonych
w przestronnych salach muzeum.
Piękno i polityka nie idą w parze. Terror ma niejedno oblicze.
Jaka wiosna nadejdzie? 				

z miasta

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
składamy Mieszkańcom Oświęcimia serdeczne życzenia.
Niech wielkanocne przesłanie
umacnia naszą nadzieję i pogodę ducha
oraz daje nam siłę do dalszego działania.
A świąteczne dni niech będą czasem
spokoju, radości i zachwytu
nad pięknem odradzającego się życia.
Życzymy Państwu zdrowych, rodzinnych i radosnych
Świąt Wielkanocnych!

O budynkach

J

Ogłoszenie płatne

KOLEJNE WYDANIE
„Głosu Ziemi
Oświęcimskiej”
20.04.2015 R.
„gzo” W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ
dostępny
NA WWW.OCK.ORG.PL

Przewodniczący
Rady Miasta
Piotr Hertig

Prezydent
Oświęcimia
Janusz Chwierut

ANDRZEJ WINOGRODZKI

eden z cenniejszych i wartościowszych architektonicznie i stylowo budynków przedwojennego
Oświęcimia – kompleks zabudowań z lat międzywojennych i wcześniejszych żydowskich przedsiębiorców i handlowców, Haberfeldów, od lat nie istnieje! Drugi,
równie cenny i wartościowy, obiekt przedsiębiorcy żydowskiego
w naszym mieście – willa Schonkerów przy ulicy Jagiełły, gdzie
przez wiele powojennych lat mieściło się przedszkole – chyli się
ku upadkowi, co widzieliśmy niedawno na filmie pt. „Dotknięcie
anioła”, opartym na wspomnieniowej książce Henryka Schonkera. Oba budynki w latach „radosnej prywatyzacji” wszystkiego
i wszędzie przeszły w prywatne ręce, bo wiadomo, że „pańskie
oko konia tuczy”, ale bywa i tak, że owo „pańskie oko” konia zamienia.... w szkapę! Sprywatyzowany Haberfeld miał błyszczeć
i zadziwiać – jak nas zapewniano – nadal urokiem architektury,
a ponadto urodą hotelarsko-rekreacyjną i wypoczynkową! Miał
wokół roztaczać wielki urok! Już niczego nie roztacza, bo go nie
ma, a jeśli już coś „roztacza”, to fatalny ślad po sobie i architektoniczno-historyczny niesmak! A jaka jest przyszłość willi
Schonkerów widzieliśmy na wspomnianym filmie, po części
usytuowanym w zrujnowanych wnętrzach tego budynku! Jakieś
fatum ciąży nad materialnymi śladami po przedwojennych
żydowskich przedsiębiorcach i fabrykantach w naszym mieście!
Ale przecież nie chodzi o „narodowość” tych budynków, ale
o ich walory i utraconą wartość w porządku architektonicznym
miasta. Dobrze, że chociaż na placu ks. Skarbka coś z dawnego
klimatu i żydowskiej tradycji zostało ocalone! Ale jest, jak jest,
bo kiedyś nasi „decydenci” tak to załatwili! Dla kontrapunktu
następny felieton będzie wesolutki i smakowity!		

Wielkanoc 2015

Błogosławionych i radosnych świąt Wielkiej Nocy
życzą
Dyrektor i Pracownicy
Oświęcimskiego Centrum Kultury
oraz Redakcja „Głosu Ziemi Oświęcimskiej”

Dar serca

Zmagać się ze sobą

W odpowiedzi na prośbę
o wsparcie z Sambora – miasta partnerskiego Oświęcimia
– została zorganizowana akcja pomocy dla mieszkańców
rwania EDK oraz transpori uchodźców ze wschodniej
tu powrotnego z docelowych
Ukrainy.
punktów EDK Oświęcim, czyli
Kalwarii Zebrzydowskiej lub
Udało się zebrać 24.040 zł. PieWadowic. Prosimy też o przyniądze były przekazywane na
niesienie własnych drewniaspecjalnie utworzone konto
nych krzyży. Zalecany jest
Caritas oraz po mszach świękrzyż wielkości 1,2 m na 0,5 m
tych 15 marca. Środki zostaną
– dodaje współorganizatorka.
przeznaczone na zakup rzeczy,
Oświęcimska
Ekstremalna
o które poprosili samborzanie
Droga Krzyżowa rozpocznie
i specjalnym konwojem, jeszsię mszą św. 27 marca w kaplicze w tym miesiącu, trafią na
cy św. Jacka przy sanktuarium
Ukrainę.
MB Wspomożenia Wiernych
Oświęcimianie odpowiedzieli
w Oświęcimiu o godz. 20:00.
też na apel o pomoc rzeczową.
Od 19:00 organizatorzy będą
Przynieśli ciepłe kurtki, obuwydawać pakiety EDK i rejewie, koce i środki czystości.
strować uczestników zapisaAkcja pomocy prowadzona
nych wcześniej przez Internet.
jest przez Urząd Miasta przy
Przed mszą św. będzie można
współpracy z Caritasem dieceskorzystać z sakramentu pokuzji bielsko-żywieckiej.
ty i pojednania.
– ekt
– In

Oświęcimscy salezjanie zachęcają do przygotowania się do
świąt Wielkiej Nocy inaczej niż zazwyczaj.
27 marca już po raz drugi
z naszego miasta wyruszy Ekstremalna Droga Krzyżowa,
a pątnicy mogą wybrać jedną
z dwóch przygotowanych tras:
Oświęcim–Wadowice i Oświęcim–Kalwaria Zebrzydowska.
Ekstremalna Droga Krzyżowa
polega na przejściu wybranej
trasy nocą, medytując i zmagając się z własnymi słabościami.
W trakcie długiej, ponad 40-kilometrowej wyprawy uczestniReklama cy mają czas na refleksję i spotkanie z Bogiem. Ekstremalna
Bądź na bieżąco Droga Krzyżowa to także wewnętrzna podróż, która pozwaSystem Informacji
la spojrzeć w głąb siebie i uczy
Lokalnej SIL 24
pokory. W każdej chwili można
podjąć wyzwanie i zgłosić się
przez stronę internetową www.
edk.org.pl/, by odkryć nową
formę duchowości.
Uczestnicy idą na własną odpowiedzialność, dlatego Eks-

tremalna Droga Krzyżowa jest
przeznaczona dla osób pełnoletnich.
– Przewidujemy do czterdziestu osób w każdym z dwóch
wariantów tras. Przed wyruszeniem na tegoroczną oświęcimską drogę krzyżową konieczne
jest zapisanie się drogą elektroniczną oraz zarejestrowanie w
dniu wyjścia przed mszą świętą. Ważne jest, aby przed zapisaniem zapoznać się z wszystkimi informacjami na stronie
internetowej www.edk.org.pl/
w zakładce „Zanim wyruszysz”
– informuje Ewelina Matyjasik,
współorganizatorka akcji.
– Prosimy o rozważny wybór
długości trasy w zależności od
indywidualnych możliwości
zdrowotnych i fizycznych. Każdy uczestnik zobowiązany jest
do zapewnienia sobie wsparcia
i transportu na wypadek prze-

wiadomości 3
MARZEC 2015

Reklama

Sprzeciw radnych
Temat budowy drogi ekspresowej S1 od węzła Mysłowice
Kosztowy II do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej wciąż
wzbudza niemałe emocje.
Międzynarodowi eksperci UNESCO kwestionują budowę nowej
przeprawy mostowej, będącej
jednym z elementów planowanej
obwodnicy południowej Oświęcimia. Ich zdaniem obwodnica
miasta, która łączy się z drogą
S1, powinna kończyć się na ulicy
Legionów.
Radni miasta Oświęcim stanowczo sprzeciwiają się rozwiązaniom zaproponowanym przez
ekspertów. Ich zdaniem nasilą
one problemy komunikacyjne
w mieście. W przyjętej jednogłośnie rezolucji radni uznają
za całkowicie pozbawione podstaw sugestie podważające zasadność budowy mostu na Sole
i traktują jako nieodpowiedzialność próbę wdrożenia pomysłu
grupy ekspertów UNESCO, polegającego na skróceniu obwodnicy i zakończeniu jej przebiegu
na ulicy Legionów. Zdaniem
oświęcimskich radnych propozycja bez budowy mostu na Sole
spowoduje zdecydowany wzrost
natężenia ruchu w obu kierunkach na drodze przebiegającej
wzdłuż ogrodzenia byłego obo-

zu Auschwitz I, w tym pojazdów
o dużym tonażu poruszających
się ulicami Leszczyńskiej, Kolbego i Więźniów Oświęcimia.
Rada Miasta stanowczo sprzeciwia się rezygnacji z budowy
mostu na Sole, uważając ten
pomysł za przejaw braku pełnej
wiedzy ze strony jego autorów
o istniejących i perspektywicznych rozwiązaniach komunikacyjnych miasta, w tym także za
brak troski o Miejsce Pamięci.
Radni podkreślają też, że w przypadku zaniechania budowy obwodnicy Oświęcimia przyczyni
się to do wzmożenia ruchu w kierunku węzła w Bieruniu Nowym.
– Dziś jest to najbardziej obciążony odcinek drogi krajowej
nr 44, dlatego brak budowy
obwodnicy Oświęcimia do S1
będzie katastrofalny w skutkach
zarówno dla naszego miasta, jak
i Bierunia. Wszyscy użytkownicy ruchu będą bowiem chcieli
dojechać z Oświęcimia na najbliższy planowany w Bieruniu
Nowym węzeł na S1, a poruszający się w stronę przeciwną skorzystają z tego węzła, aby z drogi

ekspresowej zjechać w kierunku
miasta Oświęcim – zaznaczają.
Rajcy liczą też, że złożone wcześniej deklaracje władz państwowych zostaną spełnione.
– Miastu zależy na obwodnicy
wraz z mostem na Sole i połączeniu z drogami wojewódzkimi
933 i 948 oraz drogą krajową 44
i obwodnicą północną. Rezolucja radnych wzmacnia nasze
działania podejmowane w tym
kierunku – mówił Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia.
– Zachęcamy okoliczne samorządy do przyjęcia podobnych
uchwał. Według zapewnień Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad budowa drogi
S1 wraz z obwodnicą jest procedowana. Negatywne stanowiska
mogą wpłynąć na tę inwestycję
– podkreśla prezydent.
Prośba o wsparcie stanowiska
Oświęcimia została skierowana m.in. do posłów ze Śląska
i Małopolski, prezydenta RP
i premiera, do gmin powiatu
oświęcimskiego i bieruńsko-lędzińskiego.
– In

Koperta ratuje życie
Koperta Życia Seniora to nowa akcja
społeczna skierowana do osób powyżej
60. roku życia.

Ekologiczna zbiórka
Uczniowie z trzydziestu jeden szkół podstawowych i gimnazjów zebrali rekordową liczbę – ponad 5 ton zużytych baterii i akumulatorów podczas tegorocznej edycji konkursu
ekologicznego.
Coroczny konkurs „Uwalniamy
nasze środowisko od zużytych
baterii” organizowany przez
Zakład Usług Komunalnych
w Oświęcimiu jest skierowany
do szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu
oświęcimskiego. Dzieci i młodzież przez ponad dwa miesiące na początku roku szkolnego
zbierali zużyte baterie do przygotowanych przez organizatora
specjalistycznych pojemników.
Ilość przyniesionych przez nich
baterii przerosła oczekiwania
pracowników ZUK. Uczniowie
zebrali o 40 proc. więcej w stosunku do poprzedniej edycji.
Organizatorzy konkursu cieszą się z tego, że temat ekologii
budzi zainteresowanie wśród

młodzieży i mają nadzieję, że
młodzi ludzie będą bardziej
świadomie postrzegać otaczające środowisko.
Ekologiczny konkurs jest jednym z etapów prowadzenia
przez Zakład Usług Komunalnych w Oświęcimiu selektywnej
zbiórki odpadów, której celem
jest wydzielenie ze strumienia
odpadów komunalnych odpadu niebezpiecznego dla środowiska, jakim są zużyte baterie i
akumulatory małogabarytowe.
Rywalizacja odbywa się w dwóch
kategoriach zależnych od liczby
uczniów w danej szkole.
W grupie I – do 200 uczniów
I miejsce zajął Zespół Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych
z Przeciszowa, II miejsce Szkoła

Podstawowa im. Józefa Suskiego z Włosienicy, a na III miejscu
uplasowały się ex aequo Szkoła
Podstawowa i Gimnazjum im.
T. Makowskiego z Oświęcimia
i Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza z Zatora.
W grupie II – powyżej 200
uczniów zwyciężyła Szkoła
Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza z Grojca, II miejsce
zdobyła Szkoła Podstawowa
z Polanki Wielkiej, a III miejsce
Zespół Szkolno-Gimnazjalny
z Nowej Wsi.
Od początku konkursu udało
się zebrać ponad 27 ton zużytych baterii, dzięki zaangażowaniu trzydziestu sześciu szkół
z powiatu oświęcimskiego.
– In

Akcja polega na umieszczeniu
w specjalnie przygotowanych
„Kopertach Życia Seniora” kart,
zawierających najważniejsze dane
o stanie zdrowia. Senior przygotowuje informację na temat chorób, na które cierpi, przyjmowanych lekarstw, skłonności do
uczuleń, zapisuje dane osobowe, w tym nr PESEL. Wypełnioną kartę w plastikowej kopercie
należy włożyć do lodówki, a na
drzwiach umieścić naklejkę „Tu
jest Koperta Życia Seniora”.
Do tego ogólnopolskiego projektu przyłączył się także Oświęcim. Od 4 marca w Dziennym Domu Pomocy przy ul.
Czecha 8 można bezpłatnie
otrzymać zestaw składający
się z plastikowej koperty, karty
informacyjnej oraz magnesu
lub naklejki do umieszczenia
na drzwiach lodówki. Seniorzy

mogą także liczyć na pomoc
w prawidłowym wypełnieniu
kart informacyjnych.
– W karcie można zapisać także numery telefonów do najbliższej rodziny lub osób, które
należy zawiadomić oraz inne
wskazówki, np. komu przekazać klucze od mieszkania, powierzyć opiekę nad domowymi
zwierzętami, w jakim miejscu
przechowywana jest dokumentacja medyczna – mówi Agata Lorek dyrektor Dziennego
Domu Pomocy w Oświęcimiu.
Informacje zawarte w kopercie
mogą uratować życie i są ważne szczególnie dla osób mieszkających samotnie. Służby medyczne w przypadku wezwania
nie tracą czasu. Kierują swoje
kroki do kuchni i w ciągu kilku
chwil są w stanie dowiedzieć
się, na co chorował pacjent,
jakie przyjmuje lekarstwa lub
na co jest uczulony. Jeden wzór
koperty dla całego kraju jest
dużym ułatwieniem dla ratowników medycznych. Istotne,
by pamietać, że przygotowana
informacja jest ważna rok, po
czym (lub oczywiście w miarę
potrzeb) powinna zostać zaktualizowana.
– ekt

Reklama
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W duchu pokoju – na piechotę
Yuji Miyata pokonał na piechotę ponad 12 tysięcy kilometrów, odwiedził
17 krajów i posadził 4 tysiące drzew.
Japończyk odwiedził też Polskę,
by z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej i 25.
rocznicy obalenia Muru Berlińskiego przejść w pokojowym
marszu trasę z Auschwitz do
Berlina.
– Próbuję mówić ludziom w krajach, które odwiedzam, że tak
naprawdę wszyscy jesteśmy tacy
sami. Niepokoi mnie, że teraz

w wielu miejscach na świecie ludzie walczą ze sobą – podkreśla.
Od pewnego czasu organizuje
cykle warsztatów dla młodzieży
pod nazwą „Tydzień Pokoju”, by
podnieść świadomość na temat
pokoju i ochrony środowiska.
Za sprawą spotkań młodzi ludzie z różnych, nawet skłóconych ze sobą narodów, pracują
razem, przekonując się, że nie

27 lutego Yuji Miyata spotkał się z dr. Krzysztofem Koźbiałem, wicedyrektorem Instytutu Nauk Politycznych im.
Jana Karskiego PWSZ w Oświęcimiu
Fot. PWSZ

dzieli ich wiele i że mogą żyć
ze sobą w zgodzie. Japończyk
przyznaje, że ma też nadzieję
otworzyć „Szkołę Pokoju”.
– Dzięki realizowanemu przez
Yuji Miyata specjalnemu programowi „Peace Week” dwóch
młodych, utalentowanych studentów naszej uczelni – mieszkańców z naszego terenu – po
jednym z miasta i gminy Oświęcim – będzie miało możliwość wyjazdu na tygodniowe
warsztaty do Tokio – wyjaśnia
dr Krzysztof Koźbiał, wicedyrektor Instytutu Nauk Politycznych im. Jana Karskiego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu.
Yuji Miyata ma 32 lata, mieszka
Jokohamie. Kiedy stracił narzeczoną i najbliższego przyjaciela,
przez rok trwał w żałobie. Z otępienia wyrwał się, by podróżować i próbować uszczęśliwiać
innych ludzi. Orędownik pokoju ma w plecaku tylko dwie
pary ubrań na zmianę, sprzęt do
gotowania, śpiwór, komputer
i dziennik, w którym dokumentuje swoją podróż, relacjonuje ją
też na blogu oraz na koncie na
Facebooku. Sam też finansuje
swoją niezwykłą wyprawę.
– maki

Grają lokalnie
Ruszyło internetowe Radio Oświęcim. Radiowcy chcą nie
tylko informować, ale też pokazywać ciekawych i aktywnych mieszkańców naszego miasta.
2 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej Galeria Książki
w Oświęcimiu oficjalnie zainaugurowało swoją działalność Radio Oświęcim. Audycji
można posłuchać w Internecie
siedem dni w tygodniu przez
całą dobę, wchodząc na stronę
radiooswiecim.pl/.
Hasłem przewodnim rozgłośni jest „Gramy lokalnie”,
co oznacza, że najważniejsze
w programie są informacje
z naszego miasta i okolic. Poza
przekazywaniem
bieżących
wiadomości z życia miasta,
informacji kulturalnych i sportowych radio ma być pomocne w codziennych sprawach.
By szybko reagować i informować o zdarzeniach losowych
i utrudnieniach, ważna jest aktywność słuchaczy.
– Jeśli w Twojej dzielnicy trwa
jakiś remont, stoisz w korku lub
wiesz o utrudnieniach w ruchu

– podziel się informacją na ten
temat, korzystając z formularza na dole strony – zachęcają
radiowcy. Można również skorzystać z mediów społecznościowych: Twittera, Facebooka
lub wysłać sms pod numer 690
557 646.
Na antenie, poza serwisami informacyjnymi, zagoszczą także
audycje autorskie. Będzie można podzielić się z oświęcimianami swoją pasją, pochwalić
wiedzą, ciekawym hobby, zachęcić do różnych aktywności
i przedsięwzięć. Swoje miejsce
w ramówce mają stowarzyszenia, które w naszym mieście
działają prężnie i na wielu
obszarach. Nie zabraknie też
muzyki niezależnych artystów,
udostępnionej na wolnych licencjach.
Twórcy radia podkreślają, że
nie wyobrażają sobie istnienia
bez interakcji ze słuchaczami.

Pojawią się więc tematy, które
będą angażować odbiorców.
Wraz z internetowym radiem
ruszyła strona Oświęcimskiej
Informacji Lokalnej – OIL. To
baza danych zawierająca informacje o instytucjach, organizacjach i osobach ważnych
z punktu widzenia mieszkańców Oświęcimia oraz kalendarz istotnych wydarzeń. Dane
zgromadzone w OIL można zobaczyć przy użyciu smartfona,
komputera lub tabletu z dostępem do Internetu. Dodatkowo
z bazy można korzystać w bibliotece dzięki ekranowi dotykowemu.
Radio i OIL powstały w ramach
uczestnictwa Miejskiej Biblioteki Publicznej Galeria Książki
w projekcie „Strefy Innowacji”,
realizowanym przez Fundację
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
– ekt

Ponieważ Radio Oświęcim ma być współtworzone przez mieszkańców, podczas otwarcia
nie mogło zabraknąć partnerów rozgłośni

wiadomości 5
MARZEC 2015

Miłość i szacunek
Jubileusz diamentowych i złotych godów w polskiej tradycji jest obchodzony szczególnie uroczyście. Okolicznościowe spotkania w Oświęcimskim Centrum Kultury podkreśliły znaczenie wyjątkowego wydarzenia
we wspólnym życiu małżonków.
W tym roku aż 36 par małżeńskich obchodziło diamentowe gody, a 95 par świętowało złote. Podczas uroczystości
szacowni jubilaci otrzymali odznaczenia przyznane przez prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie, a od Janusza Chwieruta, prezydenta Oświęcimia nagrody finansowe. Miejskie uroczystości były dla par okazją, aby raz jeszcze
przeżyć jubileusz 50- i 60-lecia zawarcia związku małżeńskiego, ponieważ odznaczenia i nagrody przyznawane są
małżeństwom obchodzących jubileusz w minionym, 2014 roku.
Uroczystości poprzedziła msza św. w kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Podczas czterech spotkań przed
gronem małżeńskich par wystąpiła młodzież z grupy żywego słowa Infinitas, Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca
Miasta Oświęcim „Hajduki” oraz Zespół Pieśni i Tańca Małe Hajduki – działające w Oświęcimskim Centrum Kultury
– i duet wokalny Jadwiga Florek i Marcin Domarzewski.
– Marzena Wilk

O receptę na udany wieloletni związek zapytaliśmy szacownych jubilatów:
Maria i Augustyn Krawczykowie

Wzajemne szanowanie się jest podstawą udanego małżeństwa. Trzeba też żyć w zgodzie, być skorym do kompromisów. Na co dzień pomaga też mądrość życiowa, ponieważ nie wszystko jest zawsze tak,
jak sobie tego życzymy. Trzeba się wspierać, nie tylko w pięknych
chwilach, ale i w ciężkich. Dochowaliśmy się wnuków i prawnuków,
których kochamy, a oni nas, i z tą radością żyjemy dalej. Trzeba też
przekazywać młodym, że związek jest nie tylko na dobre dni i trzeba
też przetrzymać gorsze, wspomagać się nawzajem. To jest ważne.

Kazimiera i Benedykt Baścikowie

Przede wszystkim trzeba się kochać, być wyrozumiałym i jeden drugiemu wybaczać, bo jak się nie wybaczy, to nie ma życia. Trzeba się
szanować, potrafić zrozumieć, bo każdy z nas upada i podnosi się.
Ważne jest, żeby cieszyć się życiem każdego dnia. My teraz cieszymy
się wnukami, wcześniej cieszyliśmy się dziećmi i patrzyliśmy, jak rosną, a teraz chcemy jak najwięcej czerpać z życia i żyć jak najdłużej,
żeby doczekać prawnuków. Żyć oczywiście w zdrowiu, bo pieniądze
są i ich nie ma, a zdrowie jest najważniejsze.

60-lecie zawarcia związku
małżeńskiego obchodzili:
Teresa i Henryk Andrzejczakowie,
Maria i Stanisław Bartulowie,
Teresa i Władysław Bochenkowie,
Kazimiera i Bolesław Cynkowie,
Krystyna i Alojzy Chmielowie,
Helena i Józef Czarnotowie,
Helena i Kazimierz Dubelowie,
Bronisława i Walerian Durowie,
Augustyna i Rudolf Gabrysiowie,
Aleksandra i Leopold Gąsiorowie,
Marianna i Marian Górniccy,
Janina i Stanisław Jakubiakowie,
Bronisława i Henryk Juchniewiczowie,
Cecylia i Jan Kamińscy,
Daniela i Kazimierz Kiełpińscy,
Maria i Henryk Kozakowie,
Maria i Augustyn Krawczykowie,
Rozalia i Jan Krzemieniowie,
Stanisława i Jerzy Lipińscy,
Kazimiera i Erwin Lubeccy,
Zofia i Henryk Marciniakowie,
Helena Mąsior,
Maria i Adam Medoniowie,
Stefania i Eugeniusz Nogowie,
Helena i Eugeniusz Nowakowie,
Kazimiera i Józef Paskowie,
Helena i Józef Pietrzykowie
Maria i Tadeusz Rokowscy,
Zofia i Józef Salowie,
Wanda i Jan Sękarowie,
Kazimiera i Walerian Sporyszowie,
Krystyna i Reginald Sułkowie,
Aleksandra i Kazimierz Woźniakowie,
Józefa i Zdzisław Zającowie,
Władysława i Roman Zajączkowscy,
Helena i Henryk Zwiechowie.
50-lecie pożycia małżeńskiego
obchodzili:
Stefan Kowalik,
Anna Morek,
Wanda i Zygmunt Saternusowie,
Maria i Józef Szafrańscy,
Zofia i Bronisław Balwierzowie,
Kazimiera i Benedykt Baścikowie,
Czesława i Tadeusz Bielowiczowie,

Podczas uroczystego spotkania w Oświęcimskim Centrum Kultury 36 par małżeńskich obchodziło diamentowe gody

Krystyna i Spirydion Bieńkowie,
Janina i Jan Borgiełowie,
Wanda i Jerzy Borkowscy,
Stanisława i Franciszek Borowczykowie,
Helena i Andrzej Bratkowie,
Janina i Jan Bruzdowie,
Helena i Marian Buczkowie,
Helena i Zdzisław Chomiczowie,
Teresa i Adam Ciejkowie,
Genowefa i Czesław Ciszkiewiczowie,
Janina i Maciej Cowczykowie,
Janina i Julian Czuwajowie,
Danuta i Eugeniusz Drabczykowie,
Krystyna i Zbigniew Drzewieccy,
Wanda i Augustyn Flejtuchowie,
Zofia i Zenon Frysztaccy,
Władysława i Stanisław Fuczkowie,
Halina i Julian Gębołysiowie,
Małgorzata i Stanisław Gierkowie,
Jadwiga i Andrzej Gołąbowie,
Janina i Józef Goskowie,
Teresa i Jan Grześkowie,
Helena i Józef Gucwowie,
Janina i Józef Guniowie,
Danuta i Eugeniusz Guzikowie,
Anna i Bronisław Głowiccy,
Janina i Karol Kotylowie,
Michalina i Adam Górkiewiczowie,
Władysława i Antoni Jachniccy,
Anna i Ryszard Janikowie,
Wanda i Tadeusz Jaroszowie,
Joanna i Stanisław Jędrzejczykowie,
Kazimiera i Władysław Kaletowie,
Władysława i Janusz Kapcińscy,
Stanisława i Stanisław Kolasowie,
Maria i Marian Kolniakowie,
Zofia i Protazy Kopowie,
Aniela i Jan Koślowie,
Maria i Stanisław Kowalczykowie,
Zofia i Rudolf Kowalczykowie,
Julia i Stanisław Krawczykowie,
Stanisława i Hubert Kremcowie,
Franciszka i Tadeusz Kuzarowie,
Zenobia i Władysław Łatowie,
Zofia i Tadeusz Łazarzowie,
Maria i Stanisław Matlakowie,
Anna i Franciszek Niciejowie,
Elżbieta i Marian Nowakowie,
Łucja i Marian Noworytowie,
Janina i Józef Okrzesikowie,
Adelajda i Adam Paprzycowie,
Jadwiga i Mieczysław Paprzycowie,
Emilia i Kazimierz Parafianowie,
Krystyna i Stanisław Pasoniowie,
Marianna i Roman Pikułowie,
Wanda i Jan Pilakowie,
Irena i Jan Pilarscy,
Maria i Władysław Burzyńscy,
Małgorzata i Franciszek Piperowie,
Maria i Andrzej Piwowarczykowie,
Joanna i Jan Plebankowie,
Barbara i Jan Polityłowie,
Joanna i Marian Potoccy,
Aurelia i Józef Przybyłowie,
Urszula i Walenty Radziukiewiczowie,
Maria i Józef Rolewscy,
Halina i Stanisław Rozdolscy,
Maria i Jan Smardzewscy,
Stefania i Jan Smętkowie,
Jadwiga i Kazimierz Sokołowscy,
Krystyna i Marian Sołkowie,
Janina i Henryk Sołtysowie,
Halina i Jan Stankowie,
Irena i Alfred Stojkowie,
Cecylia i Józef Stopowie,
Irena i Andrzej Strzeleccy,
Anna i Władysław Szczerbowscy,
Danuta i Franciszek Tyszkiewiczowie,
Władysława i Kazimierz Waliccy,
Stefania i Józef Wiśniowscy,
Mirosława i Antoni Wodniakowie,
Ewa i Krzysztof Wojtasiowie,
Maria i Henryk Wójcikowie,
Jadwiga i Marian Wyczawscy,
Jadwiga i Jan Zającowie,
Emilia i Henryk Zemscy,
Janina i Jan Ziębowie,
Irena i Konstanty Żurniewiczowie.
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wieści z oświęcimskiego ratusza
Strony przygotowane przez Urząd Miasta w Oświęcimiu

Rynek rekomendowany do
Top Inwestycji Komunalnych

Dobra obsługa inwestorów
w oświęcimskim urzędzie

Oświęcimska Starówka została nominowana do konkursu
Top Inwestycje Komunalne 2015. Znalazła się w gronie 25 Oświęcim zajął pierwsze miejsce w rankingu „Gmina na 5 !”,
inwestycji wyłonionych spośród 200 zgłoszeń z całej Polski. w którym oceniany jest poziom obsługi potencjalnego inwestora przez urzędy z wykorzystaniem narzędzi komunikacji
To inicjatywa Europejskiego
elektronicznej.
Kongresu Gospodarczego oraz
redakcji Portalusamorzadowego.
pl. Organizatorzy chcą pokazać
skalę inwestycji komunalnych
i ich prorozwojowego efektu dla
gospodarki, regionu i mieszkańców. Na rynek w Oświęcimiu
oddano już ponad 1500 głosów
na „tak”. Jest także 345 głosów
na „nie”. Plasuje nas to na razie
na szóstym miejscu.
– W bogatej historii naszego
miasta nie brakuje miejsc i śladów wielowiekowej historii.
Jednym z nich jest rynek, który
dzisiaj jest miejscem przybliżającym tę historię, chętnie odwiedzanym przez mieszkańców i tu-

Pani Marii Pędrak,
zastępcy prezydenta
Oświęcimia,
wyrazy głębokiego
współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składają

Janusz Chwierut
Prezydent Oświęcimia
Kierownictwo
Urzędu Miasta Oświęcim
Pracownicy
Urzędu Miasta Oświęcim

rystów – mówi Janusz Chwierut
prezydent Oświęcimia.
– Wszystkim nam powinno zależeć na pozytywnej promocji
tego miejsca, by przyciągało
coraz więcej turystów. Rekomendacja kapituły jest dla nas

dużym wyróżnieniem. Zachęcam więc do zagłosowania na
oświęcimski rynek – dodaje.
Konkurs z roku na rok cieszy się
coraz większym zainteresowaniem. W obecnej edycji nadesłana została rekordowa liczba
zgłoszeń. Kapituła konkursu
rekomendowała 25 inwestycji
z całej Polski. Najlepiej oceniona inwestycja otrzyma specjalną
nagrodę od czytelników Portalusamorzadowego.pl, która
zostanie wręczona podczas Europejskiego Konkursu Gospodarczego w Katowicach.
Wystarczy wejść na stronę:
www.portalsamorzadowy.pl
Top Inwestycje Komunalne
2015 i zagłosować. Głosować
można do 7 kwietnia.

Drugi był Toruń, a trzecie
miejsce zajęło Krosno. Z województwa małopolskiego na
6. miejscu uplasował się Tarnów. Badania samorządów prowadzone były w ubiegłym roku
przez Instytut Przedsiębiorstwa
Szkoły Głównej Handlowej
w Zakładzie Otoczenia Biznesu
i działające przy nim Studenckie
Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych.
Pracownicy naukowi i studenci próbie poddali 656 polskich
miast. Najpierw był audyt stron
internetowych, a następnie oceniano kontakt elektroniczny
z gminami.
– Przyjęto standaryzowane
kryteria oceny, aby możliwe
były porównania wyników poszczególnych gmin i stworzenie
rankingu. Za pomocą metody
tajemniczego klienta i ankiet
oceniono odpowiedzi gmin na
e-maile, a strony internetowe
przy użyciu ankiet – wyjaśniają
organizatorzy.
– Oświęcim uzyskał wysokie
oceny w każdym z badanych
obszarów, w szczególności trze-

ba podkreślić perfekcyjną odpowiedź na pytania zadane drogą elektroniczną – podkreślają.
Wyniki rankingu są uwzględniane
przy
opracowaniu
„Raportów atrakcyjności inwestycyjnej regionów” przygotowanych przez SGH we
współpracy z Polską Agencją
Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA i mają wpływ na

ogólną ocenę postrzegania poszczególnych miejscowości.
Wręczenie dyplomów laureatom odbyło się w Szkole Głównej Handlowej podczas Forum
„Gmin na 5!”, które było okazją
do rozmów o dobrych praktykach samorządu w tworzeniu
informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów.

Miasto oddaje gminie prowadzenie opieki
zdrowotnej w Grojcu i we Włosienicy
Miasto Oświęcim zamierza wypowiedzieć porozumienie
gminie Oświęcim dotyczące organizacji podstawowej służby zdrowia.
Projekt uchwały w tej sprawie
został skierowany pod obrady
Rady Miasta. Ośrodki zdrowia
we Włosienicy i Grojcu funkcjonujące dotąd w Zakładzie
Lecznictwa Ambulatoryjnego
zostaną z niego wyłączone. Porozumienie pomiędzy miastem
a gminą Oświęcim zostało zawarte w 1999 roku. W myśl jego
zapisów Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego zapewniał opiekę
medyczną w czterech ośrodkach
zdrowia w mieście oraz dwóch
w gminie Oświęcim.
– Funkcjonowanie opieki zdrowotnej w obecnym kształcie
nie przystaje do dzisiejszych realiów – mówi prezydent.

– W związku z coraz większą
konkurencją podmiotów niepublicznych miasto musi się
skupić na zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej dla
swoich mieszkańców, szczegól-

nie na poprawie dostępności do
lekarzy rodzinnych. Ochrona
zdrowia należy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, do
zadań własnych każdej z gmin.
Przychodnie we Włosienicy

Spotkanie w Urzędzie Gminy w Oświęcimiu

i Grojcu są majątkiem gminy
wiejskiej Oświęcim, która może
na ich bazie utworzyć własny
gminny ośrodek zdrowia, tak
jak ma to miejsce w ościennych
gminach – wyjaśnia.
Sprawę analizowała w ubiegłym
roku Rada Społeczna Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, która podjęła uchwałę
o wystąpieniu do prezydenta
z wnioskiem o wypowiedzenie
porozumienia z gminą. Sami
lekarze przyznają, że konieczna jest restrukturyzacja podstawowej opieki medycznej
w ZLA. Ważnym argumentem
jest rachunek ekonomiczny. Nie
jest tajemnicą, że oba gminne ośrodki zdrowia generują
wysokie straty, które Zakład
Lecznictwa Ambulatoryjnego
pokrywa z przychodów uzyskiwanych w miejskich przychodniach. Zapewnienie mieszkań-

com sprawnie działającej służby
zdrowia wymaga ograniczenia
w pierwszej kolejności działalności deficytowej.
Mieszkańcy Włosienicy napisali
niedawno petycję do prezydenta miasta o przywrócenie działalności w tej przychodni.
– Nie chcemy ograniczać władzom gminy Oświęcim możliwości działania na rzecz organizacji własnej służby zdrowia.
Dlatego złożyłem stosowny projekt uchwały o wypowiedzeniu
porozumienia – mówi Janusz
Chwierut.
Stanowisko miasta zostało
przedstawione wójtowi gminy Oświęcim i radnym gminy.
Ma też rekomendację Komisji
Ochrony Zdrowia, Środowiska
i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim.		

wieści z ratusza
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Śluby w plenerze i nowe
dowody osobiste

Kino za „piątaka”

Znowelizowane Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa
o dowodach osobistych oraz Ustawa o ewidencji ludności
wprowadzają zmiany, które mają ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw w urzędzie.

Młodzi radni zdecydowali, że
w tym roku będą realizować
projekt kino dla młodych za
„piątaka” oraz opracują integracyjną grę miejską. Z dopłaty do biletu na seans filmowy
w Oświęcimskim Centrum
Kultury będą mogli korzystać uczniowie klas od IV do
VI szkół podstawowych oraz

Jednak w początkowym okresie funkcjonowania nowych
rozwiązań czas ich załatwiania może się wydłużyć. Ma
to związek z nowym, wciąż
modyfikowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
systemem
informatycznym,
opartym na budowie centralnych rejestrów. Aplikacja informatyczna, która wspierać
będzie System Rejestrów Państwowych obarczona jest wadami i jest wciąż modyfikowana.
Podczas wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego w Oświęcimiu
może zdarzyć się sytuacja awaryjna i pracownik będzie musiał dokonać rejestracji w starej aplikacji. Wtedy konieczne
będzie odwiedzenie urzędu
ponownie. Aby otrzymać
odpis aktu stanu cywilnego
znajdującego się w rejestrach
poza Oświęcimiem, trzeba
będzie poczekać kilka dni na
wprowadzenie do centralnego
rejestru stanu cywilnego aktu
przez właściwy urząd stanu
cywilnego.
Od 1 marca wraz z rejestracją w urzędzie stanu cywilnego nowo narodzone dziecko
zostanie zameldowane oraz
otrzyma nr PESEL.
W dalszym ciągu w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Oświęcimiu będzie można rejestrować
urodzenia, zawarcie małżeń-

stwa i zgony z terenu miasta
i gminy Oświęcim. Z kolei odpisy aktów stanu cywilnego pobrać będzie można w każdym
urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od miejsca urodzenia,
zgonu czy zawarcia małżeństwa. Będzie też możliwość pozyskania odpisu poprzez platformę E-PUAP.
Ustawodawca zezwolił na zawarcie związku małżeńskiego
poza urzędem stanu cywilnego
nie tylko w sytuacji zagrożenia
życia, zdrowia czy pozbawienia wolności. Narzeczeni będą
więc mogli wziąć ślub w innym
miejscu, pod warunkiem, że
zapewniona zostanie uroczysta forma oraz bezpieczeństwo
osób obecnych na ceremonii.
Udogodnienia obejmą też
proces wyrabiania dowodów
osobistych. Wniosek będzie
można złożyć w dowolnym
urzędzie miasta oraz elektronicznie. Osoby niepełnosprawne będą mogły odebrać dowód

przez pełnomocnika. Przy wyrabianiu dowodów dla dzieci
wniosek wypisze tylko jeden
z rodziców. Nie będzie też potrzeby dostarczenia np. aktów
stanu cywilnego. Zmieni się
też wygląd dowodu osobistego,
w którym nie będzie informacji
o zameldowaniu i kolorze oczu.
Wymeldowania lub zgłoszenia wyjazdu za granicę będzie
można przeprowadzić drogą
elektroniczną. Bezpośrednio
po zameldowaniu cudzoziemiec otrzyma numer PESEL.
W sprawach dowodów osobistych oraz ewidencji ludności
kontaktować się można telefonicznie z Wydziałem Spraw
Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim pod numerami:
(33) 8429304, (33) 8429305,
a w sprawach rejestracji stanu cywilnego z Urzędem Stanu Cywilnego w Oświęcimiu.
Telefon: (33) 8429417 i (33)
8429427.		

Po raz pierwszy w tym roku obradowała Młodzieżowa Rada Miasta.

(SP 2 Brzeszcze), Szymon Łucka (SP 11 Oświęcim), Jakub
Boroń (SP Przecieszyn) i Milena Matyja (SP Babice). Wśród
gimnazjalistów najlepszy okazał się Peter Dziedzic (Miejskie

BIURO RADY
MIASTA oświęcim,
UL. JAGIEŁŁY 25,
tel. 33 842 94 33

gimnazjów, którzy mieszkają w Oświęcimiu. Szczegóły Przewodniczący Rady Miasta
i zasady korzystania z ulgi
Piotr Hertig
są obecnie opracowywane. wtorek w godz. 16:00–17:00
Młodzieżowa Rada Miasta
ukonstytuowała się pod koniec
Wiceprzewodnicząca
ubiegłego roku. Reprezentuje
Rady Miasta
uczniów oświęcimskich szkół
Elżbieta Kos
podstawowych i gimnazjów. poniedziałek w godz. 14:30–15:30
Liczy 21 radnych. 		

Sięga po wyzwania
Oświęcimianin Andrzej Haj po raz
kolejny będzie reprezentował miasto
na rozgrywkach sportowych osób po
transplantacji i dializowanych.

8.04 13:00–15:00
Piotr Kućka
Komisja Ochrony Zdrowia,
Środowiska i Pomocy Społecznej,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji

Tym razem będą to XX Światowe Igrzyska w Mar del Plata,
w Argentynie, które odbędą się
w sierpniu. Zawodnik z Oświęcimia chce wystartować w kilku konkurencjach.
– Będzie to pewnie skok wzwyż
i w dal, rzut dyskiem, pchnięcie
kulą, może też oszczep lub bieg na
400 metrów. Jeszcze się nie zdecydowałem – mówi sportowiec.
Na razie codziennie trenuje,
a swoją formę sprawdzi podczas
majowych Mistrzostw Polskich
Osób po Transplantacji i Dializowanych, które rozgrywane
zostaną w Zakopanem. Sportowiec dwa lata temu przeszedł
przeszczep wątroby, co nie przeszkodziło mu w zdobyciu czterech medali na ubiegłorocznych
8. Mistrzostwach Europy Osób po
Transplantacji i Dializowanych.

15.04 13:00–15:00
Waldemar Łoziński
Komisja Rewizyjna,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji

Andrzej Haj był kiedyś lekkoatletą, zawodnikiem Unii
Oświęcim. Później został trenerem i sędzią. Pasję sportową
postanowił kontynuować mimo
poważnej choroby. Uprawiając
sport udowadnia, że nigdy nie
wolno się poddawać i trzeba realizować swoje pasje i marzenia.
Wyjazd sportowca na mistrzostwa wsparło finansowo miasto
Oświęcim.		

22.04 13:00–15:00
Lukasz Nowak
Komisja Ochrony Zdrowia,
Środowiska i Pomocy Społecznej,
Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji

SESJA RADY MIASTA

25 lutego odbyła się sesja
Rady Miasta. Treść uchwał
dostępna na stronie internetowej www.um.oswiecim.pl
w zakładce Samorząd/Rada
Miasta. Również w tej zakładce znajdują się nagrania video
z sesji Rady Miasta.

informacje na

Znamy laureatów konkursu English Master dla szkół podstawowych i gimnazjów powiatu oświęcimskiego. Zwycięzcy spotkali się w sali reprezentacyjnej
Muzeum Zamek, by odebrać nagrody i dyplomy.
Mai Rybackiej (SP nr 9 Oświęcim) i Wojciechowi Wawrętemu (SP nr 5 Oświęcim),
a trzecie Joannie Maciądze (SP
Polanka Wielka). Wyróżnienia otrzymali: Jakub Stachura

HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH

1.04 13:00–15:00
Andrzej Jakubowski
Komisja Rewizyjna
Komisja Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej

Mistrzowie angielskiego

English Master organizowany
po raz pierwszy miał pomóc
uczniom w doskonaleniu znajomości języka angielskiego
oraz sprawdzeniu wiedzy w rywalizacji z innymi osobami,
a także pogłębić wiedzę o krajach anglojęzycznych.
W kategorii szkół podstawowych klasy od 1 do 3 pierwsze
miejsce zajął Kamil Makuch
(SP Polanka Wielka), drugie Kinga Hamerska (SP nr 5
Oświęcim), a trzecie Agata
Rozmus (SP Malec). Wyróżnienie otrzymał Oliwier Cieślak
(SP Gorzów).
W grupie uczniów klas od 4 do
6 pierwsza była Maja Szczepaniak (SP nr 9 Oświęcim), drugie miejsce przypadło ex aequo
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Gimnazjum nr 2 Oświęcim),
potem Przemysław Milowski
(Gimnazjum Piotrowice) oraz
ex aequo Natalia Nowak (Miejskie Gimnazjum nr 2 Oświęcim) i Tomasz Rosiek (Gimna-

zjum Gminne nr 2 Zaborze).
Wyróżnienia przypadły Darii www.um.oswiecim.pl
Strona miasta Oświęcim
Cebularz (Gimnazjum nr 2
www.um.oswiecim.pl znajduje
Brzeszcze) i Szymonowi Marsię na portalach społecznościoczukowi (Gimnazjum SOMSiT
wych Nasza Klasa i Facebook.
Oświęcim). Dyplomy otrzymały szkoły, które wzięły udział
w konkursie.
Organizatorem było Centrum
Nauczania Języka Angielskiego
oraz Akademia Języka. Konkurs objął honorowym patronatem prezydent Oświęcimia
Janusz Chwierut.		
Linia 686 w święta
MZK w Tychach informuje, że
autobusy linii 686 w niedzielę
i poniedziałek wielkanocny
(5 i 6 kwietnia) będą kursowały jak w niedziele i święta.
Z kolei 5 czerwca (piątek),
dzień po Bożym Ciele, będzie
obowiązywał rozkład jazdy
jak w dni robocze.

RADA SENIORÓW

Członkowie Oświęcimskiej Rady Seniorów dyżurują w siedzibie Dziennego Domu Pomocy
w każdą drugą środę miesiąca,
w godz. 10:00–11:00.

wieści z oświęcimskiego ratusza
przygotowała katarzyna kwiecień
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kultura

Nieskończoność słowa

Mobilna historia

„Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie. Dwie tylko: poezja
i dobroć... i więcej nic...” to słowa Cypriana Kamila Norwida, które grupa żywego słowa Infinitas z Oświęcimskiego
Centrum Kultury obrała za swoje motto.

Ciekawią Cię dawne czasy? Budynki, których już nie ma
w Oświęcimiu? Synergia polskiego i żydowskiego życia w przedwojennym Oświęcimiu? Jeśli tak, to skorzystaj
z mobilnej aplikacji „Oszpicin. Przewodnik po żydowskiej
historii Oświęcimia”.

Z okazji Światowego Dnia Poezji 21 marca w Oświęcimskim
Centrum Kultury recytatorzy
z grupy zaprezentowali program poetycki zatytułowany
„Poezja to kilka słów na papierze”. W OCK z tej okazji już od
kilku lat odbywają się imprezy
poetyckie.
Światowy Dzień Poezji ustanowiony został przez UNESCO
w 1999 roku. Jego celem jest
promocja czytelnictwa, pisania,
publikowania i nauczania poezji na całym świecie. UNESCO
zadeklarowało, że ten dzień powinien „dać nowy impuls, aby
docenić poezję oraz poprzeć
krajowe, regionalne i międzynarodowe ruchy poetyckie”. Czesław Miłosz twierdzi, że poezja
to „wzruszenie i powiew, który
w trzech kropkach mieszka za
przecinkiem”.
Program „Poezja to kilka słów
na papierze” był wieczorem
poetyckim, w którym wystąpili
członkowie grupy, jak również
zaproszeni goście, którzy mówili i czytali, wybrane przez
siebie specjalnie na ten dzień,
szczególnie im bliskie wiersze.
Pomysłodawczynią, założycielką Infinitas oraz instruktorem,
który nieustannie stara się zaszczepić w młodych ludziach
miłość do słowa mówionego
jest Maria Kwaśniak.

– Zawsze chciałam zainteresować ludzi polską poezją współczesną. Kiedy byłam w wieku
członków grupy, mówiło się,
że poezja współczesna jest niezrozumiała, zawsze się ją krytykowało, a ja zawsze chciałam tę
poezję przybliżać ludziom. Infinitas powstał między innymi
w tym celu. Cóż mogę powiedzieć... a ty nie lękaj się poezji!
– o początkach tworzenia grupy
żywego słowa opowiada Maria
Kwaśniak, instruktor Oświęcimskiego Centrum Kultury.
Artystyczne działania grupy,
którą tworzy obecnie kilkudziesięciu młodych ludzi, ukazują zawartą w poezji mądrość
i piękno, a także prowadzą do
zmierzenia się z wymagającą,
ale i szlachetną materią słowa.
Programy, które przygotowują i prezentują oświęcimskiej
publiczności są rozważaniami
o poezji, klimatach towarzyszących poszukiwaniu i oswajaniu słów. Młodzież z Infinitasu zdaje sobie sprawę z tego,
że ludzie czasami lękają się poezji, bo wydaje się ona trudna
i niedostępna, a ona po prostu
jest.
– Mówienie wierszy jest przeżyciem szczególnym. Przy
mówieniu wierszy mamy kwestię narracji, ale bardzo często
mówimy niemalże od siebie.

Nawet może zajść sytuacja, że
praktycznie poczujemy się jak
bohater wiersza, więc jest to
bardzo indywidualne przeżycie i myślę, że niepowtarzalne
– twierdzi Henryk Piróg, wieloletni członek grupy żywego
słowa Infinitas.
Historia grupy sięga swymi
korzeniami jesieni 1990 roku
i wiąże się z Miejskim Ośrodkiem Kultury i jego „Sceną
Amatora”, znajdującą się wówczas w sali przy ulicy Solskiego. Pierwszy poetycki program
w wykonaniu grupy Infinitas
nosił tytuł „Dzień jeden w roku”.
Kolejne, oparte na drukowanych tekstach poetów, jak i autorskiej twórczości osób związanych z zespołem, odmierzały
z poetycką zadumą upływający,
ale z pewnością nie utracony
czas. Czas przynoszący nowe
programy, spektakle, wieczory
poetyckie, darujące swym słuchaczom radość i wzruszenia
i czas rozważań nad słowem.
Wieczory i programy poetyckie w wykonaniu Infinitasu,
słuchacze, którzy przychodzą
je obejrzeć dowodzą, że poezja
ma siłę – wbrew obiegowej opinii, że nie jest trendy, nie jest
medialna. Okazuje się, że wszędzie znajdują się ludzie, którzy
mówią i czytają wiersze.
– In

„Poezja to kilka słów na papierze” – program poetycki przygotowany z okazji Światowego Dnia Poezji w 2014 r. Wykonawcy: Joanna Formas, Kinga Fudali, Paulina Gawęda,
Agata Golonka, Kamila Kała, Agnieszka Klima, Julia Kołtoniak, Maria Kowtunenko, Maria
Kwaśniak, Ewa Matyaszek, Katarzyna Musiał, Adelina Naczas, Marzena Śliwka, Natalia
Wasil, Henryk Piróg, Kamil Strzelczyk, Jarosław Tomalik
Fot. ock.org.pl
Reklama

Obecnie oświęcimianie mogą
zgłębić historię Oszpicina, jak
nazywali Oświęcim w języku jidysz jego przedwojenni
mieszkańcy, przede wszystkim
odwiedzając jedyną zachowaną
przedwojenną oświęcimską synagogę Chewra Lomdej Misznajot, cmentarz żydowski i Muzeum Żydowskie przy placu
Skarbka, do których wstęp jest
dla mieszkańców Oświęcimia
bezpłatny.
– Jednak by spróbować dojrzeć
to, co materialnie nie zachowało
się już w naszym mieście, warto
wykorzystać aplikację mobilną
„Oszpicin. Przewodnik po żydowskiej historii Oświęcimia”.
Umożliwia ona zwiedzanie
Muzeum Żydowskiego oparte
na kodach QR oraz spacer po
Oświęcimiu – zachęca Tomasz
Kuncewicz, dyrektor Centrum
Żydowskiego w Oświęcimiu.
– Trasa muzealna zawiera poszerzone opisy wybranych zabytków, a dzięki opartemu na
mapie przedwojennego Oświęcimia przewodnikowi, możemy
zobaczyć na ekranie telefonu

lub tabletu modele 3D Wielkiej Synagogi zniszczonej przez
Niemców w 1939 roku oraz Fabryki Wódek i Likierów Jakóba
[pis. oryginalna] Haberfelda
w ich oryginalnych lokalizacjach – dodaje dyrektor.
Twórcy aplikacji podkreślają,
że zastosowana technologia
rozszerzonej
rzeczywistości
pozwala nałożyć historyczne
zdjęcia na współczesny obraz
z kamery telefonu. Dzięki temu,
stojąc na Rynku Głównym widzimy na ekranie przedwojenny hotel Herz, gdzie nocował marszałek Piłsudski, dom
ostatniego naczelnego rabina
Oświęcimia oraz dawny oświęcimski ratusz, gdzie zasiadali także żydowscy radni wraz
z wiceburmistrzem dr. Emilem
Reichem.
Aplikacja powstała w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu. Więcej informacji oraz
darmową aplikację w czterech
wersjach językowych: polskiej,
angielskiej, niemieckiej i hebrajskiej można znaleźć na
stronie internetowej www.app.

oszpicin.pl/, lub pobrać ze sklepów z aplikacjami Apple AppStore i Google Play.
Projekt zrealizowano dzięki
wsparciu Województwa Małopolskiego w ramach programu
„Mecenat Małopolski”.
– In

Artyści przeciw wojnie
Lista wykonawców na tegoroczny
Life Festival Oświęcim poszerza się
i rozrasta.
Dzięki dwóm scenom zbudowanym na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Oświęcimiu, zlokalizowanym naprzeciw siebie, na fanów muzyki czekają wyjątkowe
wydarzenia. Do gwiazd piątkowego koncertu 19 czerwca,
czyli brytyjskiej supergwiazdy
nazywanej księżniczką popu
Jessie Ware, holenderskiego
zespołu Kensington i grupy
Hey dołączyli nowi, wyjątkowi artyści – specjalny kultowy
projekt muzyczny Nowe Sytuacje – Republika, który współtworzą Zbyszek Krzywański,
Leszek Biolik, Sławek Ciesielski
i wokaliści – Tymon Tymański,

Piotr Rogucki i Jacek Bończyk,
jedna z najciekawszych polskich wokalistek Mela Koteluk
oraz Sebastian Riedel & Cree.
Wystąpią oni na specjalnej scenie „Made in Poland”.
W sobotę 20 czerwca oprócz
wspólnego, pierwszego od 16
lat, występu Gorana Bregovica i Kayah oraz jej własnego
projektu Transoriental Orchestra, przed publicznością zagra
grupa LemON. To nie koniec
sobotnich atrakcji, bowiem
jedyny stadionowy koncert
w Polsce da najpopularniejszy
zespół w historii reggae UB40,
a w składzie grupy znajdzie
się jej trzech współzałożycieli,

z wokalistą Alim Campbellem
na czele. Campbell wystąpi
tego dnia w podwójnej roli –
będzie również jednym z artystów, którzy uświetnią koncert
„Artyści przeciwko wojnie”
w ramach LFO 2015. Antywojenne przesłanie to znak szczególny szóstej edycji LFO, która
odbywać się będzie w cieniu
zbrojnego konfliktu za naszą
wschodnią granicą. Ambasadorem i gospodarzem koncertu
jest Goran Bregović.
Organizatorzy
sukcesywnie
zapowiadać będą kolejnych
artystów i wydarzenia Life Festival Oświęcim 2015. Karnety
i bilety na tegoroczny LFO są
do kupienia przez Internet na
eventim i ticketpro oraz w kasie Oświęcimskiego Centrum
Kultury.
– In

kultura
Turniej na słowa
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Kiermasz dla Kornelki

Siedem osób wyłonionych w Oświęcimskim Centrum Kul- 29 marca w świątecznym klimacie podczas kiermaszu bętury podczas powiatowych eliminacji 60. Ogólnopolskiego dzie można zaopatrzyć się w oryginalne prezenty, artystyczKonkursu Recytatorskiego wzięło udział w eliminacjach re- ne rękodzieło i unikatowe ozdoby wielkanocne.
jonowych, które obyły się w Krakowie.
Na stoiskach będzie można kowego układu nerwowego kosztowna i niestety nierefunUczestników oświęcimskich
eliminacji oceniało jury w składzie: Włodzimierz Jasiński,
aktor i reżyser, Szymon Grzybek, aktor i Maria Kwaśniak,
instruktor teatralny, które po
wysłuchaniu prezentacji konkursowych przyznało nagrody i wyróżnienia. W Turnieju
Recytatorskim I nagrodę dla
Kamila Strzelczyka z Powiatowego Zespołu nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
w Oświęcimiu, II nagrodę dla
Marii Owczarek z Powiatowego Zespołu nr 1 Szkół Ogólnokształcących w Oświęcimiu
i III nagrodę ex aequo dla Klaudii Knapik i Barbary Łacznej
z Powiatowego Zespołu nr 1
w Oświęcimiu. Wyróżnienia
przyznano ex aequo dla Agaty
Brody z Powiatowego Zespołu
nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
i Technicznych w Oświęcimiu
i Kryspina Fica z Powiatowego
Zespołu nr 1 w Oświęcimiu.
W Turnieju Poezji Śpiewanej
jury przyznało nagrodę Aleksandrze Matlak z Powiatowego
Zespołu nr 1 w Oświęcimiu.
W kategorii ogólnej nagrody
ex aequo przyznano Klaudii
Rybak ze Stowarzyszenia Gru-

pa Teatralna Czwarta Ściana
z Jawiszowic i Krzysztofowi
Rysiowi z Zatora. Do udziału
w eliminacjach rejonowych,
które odbywały się w dniach
16-17 marca, jury wytypowało: Kamila Strzelczyka, Marię
Owczarek, Klaudię Knapik,
Barbarę Łaczną, Klaudię Rybak, Krzysztofa Rysia, Aleksandrę Matlak. Możliwość udziału
w wojewódzkich eliminacjach,
które odbędą się w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej
w Krakowie wywalczyła w Turnieju Poezji Śpiewanej Aleksandra Matlak.
Podczas ogłoszenia wyników
eliminacji powiatowych jurorzy dawali wskazówki młodym
recytatorom i dzielili się spostrzeżeniami.
– Cieszę się, że bierzecie udział
w tym konkursie, bo to najpoważniejszy konkurs w Polsce.
Z niego wywodzi się wielu
wspaniałych polskich aktorów
– mówił Włodzimierz Jasiński.
– Ważny jest dobór repertuaru.
Radzę szukać także dobrej prozy, czegoś, co was wyraża, wasz
stosunek do świata i sztuki,
tekstów bliskich sobie. Dobrze
jest dostosowywać teksty, wiersze do własnych możliwości,

Fotografie, rysunki, plakaty, projekty ubioru i torebek, biżuteria, a nawet
suknie ślubne składają się na wystawę
„Kobieta”.
Do 12 kwietnia w galerii „Tyle
światów” Oświęcimskiego Centrum Kultury można oglądać
wystawę prac sześciu kobiet:
Angeliki Bassary-Borowczyk,
Barbary Żydek, Agnieszki Kobielusz, Marii Janas-Pędziwiatr,
Martyny Paluchiewicz-Łabaj
i Izabeli Chwierut zatytułowaną „Kobieta”.
Kobiety
snują
opowieści
o kobietach, o sobie. Trochę
z przymrużeniem oka, z lekkim uśmiechem, z kokieterią,

ale też całkiem poważnie, ze
świadomością
przemijania
i ulotności urody i przedmiotów. Angelika Bassara-Borowczyk prezentuje fotografie
i inspirowane nimi rysunki.
Barbara Żydek studia rysunkowe kobiet w różnym wieku.
Agnieszka Kobielusz przedstawia swoje projekty ubiorów
w fazie rysunku i realizacji
na manekinach, a także zrealizowane projekty torebek.
Maria Janas-Pędziwiatr zaprezentowała biżuterię wykonaną techniką sutaszu. Martyna
Paluchiewicz-Łabaj jest autorką plakatów z kobietą w roli
głównej, a Izabela Chwierut
udostępniła suknie ślubne ze
swojego salonu. Aranżację
wystawy dopełniają tkaniny
wypożyczone ze sklepu „Natan” w Oświęcimiu.
– In

także nabyć niebanalną biżuterię, wyroby z filcu i kolorowy
decoupage. Dochód z imprezy
wesprze rehabilitację 17-miesięcznej Kornelki.
Nowa podopieczna fundacji
Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy cierpi na wadę ośrod-

połączoną z małogłowiem, na
zaburzenia kostno-stawowe,
a także na wzmożone napięcie
mięśni nóg. Dziewczynka nie
raczkuje, nie siedzi i nie mówi.
Wymaga całodobowej opieki,
a także specjalistycznej rehabilitacji metodą Vojty, która jest

dowana przez NFZ.
By zebrać środki na wsparcie
dziecka i rodziny, MOWP organizuje – jubileuszowy, dziesiąty
– Wielki Charytatywny Kiermasz Wiosenny, który odbędzie
się w Oświęcimskim Centrum
Kultury w godz. 9:30–18:00,
przy finansowym wsparciu miasta Oświęcim.
Zaplanowano koncert, recital, występ zespołu ludowego
oraz stoisko hokejowe. O godz.
13:15 spektakl pt. „Kopciuszek” w wykonaniu dzieci z MP
nr 15 oraz rozstrzygnięcie konkursu „Dobroczynna Pisanka Wielkanocna”. Tradycyjnie
wielkanocny stół przygotują
panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Grojcu, a firma Plantpol
z Zaborza – mecenas orkiestry
O godz. 15:00 „Pedro y Mari” – recital Marii Kudełki (wo- – zapewni kwiaty i zioła. Wstęp
kal/flet poprzeczny/instrumenty perkusyjne – shaker, guiro) na imprezy towarzyszące, za to,
i Piotra Kudełki (gitara). O godz. 17:30 koncert akustyczny co do puszki.
zespołu Krzywa Alternatywa
– maki

Kreskowana wystawa
Osiemnaście dynamicznych, abstrakcyjnych rysunków
i dwa wielkoformatowe kolaże autorstwa Josefa Malego
prezentowane są w Międzynarodowym Domu Spotkań
Młodzieży w Oświęcimiu.
Wystawę można oglądać w sali
Forum MDSM w ramach cyklu
„Mistrzowie rysunku europejskiego”. Czynna będzie do
3 kwietnia.
– Rysunek Malego jest szrafowany, linia jest wolna, często przechodzi w kontrast z czerniami
i bielami. Dzieło ulega ukończeniu przy użyciu miękkich
ołówków. Każdy z jego obrazów
uwzględnia czas i stan, analizuje
indywidualne przeżycia, wewnętrzny pejzaż artysty i jego
osobiste spojrzenie w głąb siebie
– przedstawia artystę Milan Mazur, historyk sztuki, dyrektor Považskiej Galerii Sztuki w Žylinie.
Josef Malỳ urodził się w 1958
roku w Žylinie. Swoje prace
wystawia od 1977 roku, głównie na Słowacji, w Czechach
i w Polsce.
– In

Fot. K. Janik, mdsm.pl

O sobie samych

by pokazać je z jak najlepszej
strony, aby wykorzystać samego siebie. Ważne, żeby wasze
uczestnictwo w recytacji było
autentyczne. Pokażcie swoje
atuty poprzez dobór repertuaru – radził Jasiński.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest skierowany do
uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych
i prowadzony jest w formie
czterech odrębnych turniejów:
recytatorskiego, „wywiedzione ze słowa”, teatrów jednego aktora, poezji śpiewanej.
Przeprowadzany jest w drodze
wielostopniowych przeglądów:
miejskich, powiatowych, rejonowych, wojewódzkich oraz
spotkań finałowych.
Organizatorem eliminacji powiatowych konkursu było
Oświęcimskie Centrum Kultury.
14 kwietnia br. o godz. 17:00
w Oświęcimskim Centrum Kultury odbędzie się koncert laureatów eliminacji powiatowych
60. Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego, któremu będzie towarzyszył występ studentów Państwowej Wyższej Szkoły
Teatralnej w Krakowie. Serdecznie zapraszamy.
– In

Reklama
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GŁOŚNIK KULTURALNY
Oświęcimskie Centrum Kultury
ul. Śniadeckiego 24, Oświęcim,
tel./fax: 33 842 25 75
www.ock.org.pl, ock@ock.org.pl

Odcienie miłości
24 kwietnia o godz.17:00 w galerii „Tyle
światów” OCK zostanie podsumowane
IX Ogólnopolskie Biennale Fotografii
„Kochać człowieka”.
Ogólnopolskie Biennale Fotografii „Kochać
człowieka”, objęte patronatem Związku Polskich Artystów Fotografików i Prezydenta
Miasta Oświęcim, programowo nawiązuje
do Festiwalu Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka”.
Odbywa się od 1999 roku co dwa lata i przenosi ideę festiwalu na
inne formy artystycznego wyrazu.
Biennale ma zasięg ogólnopolski i charakter otwarty, a dostępne
jest dla wszystkich fotografujących. Biorą w nim udział twórcy
z całej Polski legitymujący się wieloma osiągnięciami, jak również osoby stawiające pierwsze kroki w sztuce uwieczniania postaci i zdarzeń.
Do udziału w IX Ogólnopolskim Biennale Fotografii „Kochać
człowieka” zostało nadesłanych, przez 116 autorów, 590 fotografii.
– adam

Tygiel talentów

Wydarzenia w OCK

23.03 godz. 10:00 „Przedszkolak w podróży dookoła
świata” – turniej przedszkolaków – spotkanie piąte
29.03 godz. 9:30–18:00
Wielki Charytatywny Kiermasz
Wiosenny
– godz. 15:00 „Pedro y Mari”
– recital Marii Kudełki i Piotra
Kudełki
– godz. 17:30 Koncert
akustyczny zespołu Krzywa
Alternatywa
Czytaj s. 9

7.04 godz. 18:00 „Moja Małopolska wiosennie” – finisaż
wystawy malarstwa Wandy
Sucherek
10–12.04 VII Ogólnopolski
Konkurs Modeli Kartonowych
o Puchar Prezydenta Miasta
Oświęcim
10.04godz. 18:00 „Beltaine
& Glendalough” – irlandzkie
widowisko muzyczno-taneczne

nicy Uniwersytetu Rozwoju
w Chorzowie (Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa,
ul. Kolbego 8)
11.04 godz. 11:30 „Tajemniczy świat zmysłów – wzrok,
słuch, węch” (grupa wiekowa
6–9 lat) – wykład w ramach
Oświęcimskiego Uniwersytetu
Dziecięcego prowadzą pracownicy Uniwersytetu Rozwoju
w Chorzowie (Oświęcimskie
Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24)
14.04 godz. 15:00 XVI Biennale Twórczości Plastycznej
Dzieci i Młodzieży – otwarcie
pokonkursowej wystawy
Młodzieżowego Domu Kultury
w Oświęcimiu
14.04 godz. 17:00 Koncert
laureatów eliminacji powiatowych 60. Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego oraz
występ studentów Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej
w Krakowie
19.04 godz. 17:00 „Klimakterium 2, czyli menopauzy
szał” – muzyczny spektakl
komediowy

warsztaty twórczej aktywności
dla dzieci z rodzicami
23.04 godz. 19:00 Koncert
Alicji Węgorzewskiej i Bogdana Kierejszy

Czytaj poniżej

24.04 godz. 17:00 IX Ogólnopolskie Biennale Fotografii
„Kochać człowieka” – podsumowanie konkursu, wręczenie
nagród, otwarcie pokonkursowej wystawy

do 25.03 „Mój świat” – wystawa prac uczniów Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu
do 8.04 „Moja Małopolska
wiosennie” – wystawa malarstwa Wandy Sucherek

Czytaj obok

24.04 godz. 19:00 „Żarty się
skończyły NA BIS” – program
Kabaretu Paranienormalni

25.04 godz. 18:00 „Parlez
moi d`amour” – Yaga w repertuarze Juliette Gréco – koncert
piosenki francuskiej w ramach
projektu Dom otwarty z cyklu:
Muzyka – źródło skojarzeń
– w wykonaniu Yagi Kowalik
– śpiew i Walentyna Dubrowskiego – akordeon

Czytaj poniżej

OCK jest organizatorem plastycznych,
muzycznych i poetyckich zmagań.

Wystawy

23.05 godz. 19:00 „Po co są
matki?” – spektakl w wykonaniu Joanny Żółkowskiej
i Pauliny Holtz

14.04–3.05 XVI Biennale
Twórczości Plastycznej Dzieci
i Młodzieży – wystawa pokonkursowa Młodzieżowego Domu
Kultury w Oświęcimiu

Uniwersytet Trzeciego
Wieku

24.03 godz. 15:00 „Pułapki
stojące na drodze do innych
ludzi” – wykład prof. Katarzyny
Popiołek
31.03 godz. 15:00 „Malarstwo domowe – malarstwo
florenckie XV i XVI wieku” –
wykład Doroty Dec
7.04 godz. 15:30 „Świat
w zwierciadle malarstwa” –
wykład Janusza Wałka
14.04 godz. 16:00 „Kłamstwo w dzieciństwie, w miłości, w sztuce” – wykład Anny
Lutosławskiej
21.04 godz. 16:00 „Bogactwo kulturowe Indii” – wykład
Włodzimierza Musiała
28.04 godz. 15:00 „Z cyklu
Zawody filmowe” – montażyści
wykład Marii Malatyńskiej
29.04 Wyjazd do Doliny Chochołowskiej

Do 15 kwietnia można się zgłosić do udziału w XXIII Ogólnopolskich Spotkaniach Recytatorów i Śpiewających Poezję „Amor sprawił...”, które odbędą się tradycyjnie w maju. 20 kwietnia w OCK
odbędą się eliminacje powiatowe dla form muzycznych XXVIII
Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty
Małopolski 2015”. Zgłoszenia można dokonać do końca marca.
Do 5 czerwca przyjmowane są prace w XVII Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Pisanie dobre na chandrę”.
Dla uzdolnionych plastycznie przygotowano konkursy „Moje marzenia” i „Lubię smoki” (zgłoszenia prac do 30.04) oraz Konkurs
Plastyczny „Darujmy światu pokój” (zgłoszenia prac do 30.06).
Natomiast w dniach 10–12 kwietnia odbędzie się VII Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych o Puchar Prezydenta Miasta
Oświęcim. Szczegóły na stronie www.ock.org.pl/.
– ekt

11.04 godz. 10:00 „Tajemniczy świat zmysłów – wzrok,
słuch, węch” (grupa wiekowa
10–12 lat) – wykład w ramach
Oświęcimskiego Uniwersytetu
Dziecięcego prowadzą pracow-

Świat operetki

Francuska muzyka Trudne relacje

20.04 XXVIII Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski
2015” – eliminacje powiatowe
dla form muzycznych
22.04 godz. 16:00 Dziecięcy
Konkurs Tańca Ludowego
„O Puchar Małego Hajduka”
21.04 godz. 10:00 „Przedszkolak w podróży dookoła
świata” – turniej przedszkolaków – spotkanie szóste
21.04 godz. 16:30 „Razem
z mamą, razem z tatą” –

Czytaj poniżej

Galeria „Tyle światów”

do 12.04 „Kobieta” – wystawa
prac Angeliki Bassary-Borowczyk, Barbary Żydek, Agnieszki
Kobielusz, Marii Janas-Pędziwiatr, Martyny Paluchiewicz-Łabaj i Izabeli Chwierut
24.04–24.05 IX Ogólnopolskie
Biennale Fotografii „Kochać
człowieka” – wystawa pokonkursowa

Alicja Węgorzewska i Bogdan Kierejsza Zapraszamy do Oświęcimskiego Cen- Spektakl Tatru Polonia w Warszawie pt.
zabiorą Państwa w niesamowity świat trum Kultury na koncert piosenki fran- „Po co są matki?” zaprezentują Joanna
Żółkowska i Paulina Holtz.
operetki, musicalu i muzyki filmowej. cuskiej w wykonaniu Yagi Kowalik.
23 kwietnia o godzinie 19:00
w Oświęcimskim Centrum
Kultury odbędzie się koncert
Alicji Węgorzewskiej – światowej sławy śpiewaczki operowej,
charyzmatycznej jurorki „Bitwy na Głosy”. Będzie jej towarzyszył skrzypek i kompozytor
Bogdan Kierejsza. W programie koncertu znajdą się piosenki o miłości, słynne arie
operowe i operetkowe, utwory
musicalowe i filmowe. Artyści
wykonają najpiękniejsze standardy, znane i oklaskiwane
na całym świecie w aranżacjach Bogdana Kierejszy. „Carmen”,
„Samson i Dalila”, „West Side Story”, słynne tango z filmu „Zapach kobiety”, czy czardasz Montiego – to tylko niektóre światowe hity, które zabrzmią w OCK. Bilety w cenie 50 zł i 40 zł.
– adam

Wokalistka zaprezentuje największe przeboje z repertuaru
charyzmatycznej
osobowości francuskiej estrady Juliette Greco. Koncert pt. „Parlez
moi d`amour” odbędzie się
25 kwietnia o godzinie 18:00
w Oświęcimskim Centrum
Kultury w ramach projektu
Dom otwarty z cyklu: Muzyka
– źródło skojarzeń. Artystce na
akordeonie towarzyszyć będzie
Walentyn Dubrowskij.
Yaga Kowalik to wokalistka
i kompozytorka, interpretatorka piosenki francuskiej, absolwentka Akademii Muzycznej
w Krakowie. W latach dziewięćdziesiątych przebywała na stypendium w Paryżu, gdzie uczęszczała do prestiżowego Conservatoire Mobel prowadzonego przez Alice Dona.
– adam

Na spektakl w reżyserii
Roberta Glińskiego zapraszamy 23 maja o godzinie
19:00 do Oświęcimskiego
Centrum Kultury.
Morze. Plaża. Parasol. Dwa
łóżka. Dwa drinki. Dwie
kobiety. Matka i córka. Czy
wystarczą im „czułe słówka”, aby zmienić toksyczną
miłość w uczucie prawdziwe? Nadopiekuńcza matka pragnie zostać partnerem swojej córki. A zbuntowana córka szuka w matce
oparcia. Czy jednak wystarczy pojechać na wspólne wakacje i na
słonecznej plaży obdarować się nawzajem ciepłymi słówkami?
Sztuka Hindi Brooks podejmuje odwieczny problem relacji matki z córką. To zależność niezwykle intensywna, skomplikowana,
często burzliwa i niejednoznaczna. Na dodatek, jeśli w tle stoją
mężczyźni, których funkcja polega na komplikowaniu życia.
Bilety w cenie 55 zł.
– adam
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„Nasze Kino”
Oświęcimskie Centrum
Kultury
„Fru!” 3D (b.o.), prod. Francja
2014, reż. Christian De Vita,
90 minut (3D)
23–26.03 godz. 16:15

„Sils Maria” (13 l.), prod.
Francja, Szwajcaria, Niemcy
2014, reż. Olivier Assayas,
123 minuty
7–9.04 godz. 19:00,
11–16.04 godz. 20:00

KALENDARZ WYDARZEŃ W bibliotece
GALERIA KSIĄŻKI na KWIECIEŃ

„Biała jak mleko, czerwona
jak krew” PREMIERA (12 l.),
prod. Włochy 2013, reż. Giacomo Campiotti, 102 minuty
23–26.03 godz. 18:00

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
KSIĄŻKI DZIECIĘCEJ.
WYSTAWA
7–30.04 Galeria Przechodnia

„Body/Ciało” (12 l.), prod.
Polska 2015, reż. Małgorzata
Szumowska, 90 minut
23–26.03.2015 godz. 20:00
„Baranek Shaun. Film” (b.o.),
prod. Francja, Wielka Brytania
2015, reż. Richard Starzack,
Mark Burton, 85 minut
27–28.03 godz. 16:00,
30.03–2.04 godz. 16:00
„Bóg nie umarł” (12 l.), prod.
USA 2014, reż. Harold Cronk,
113 minut
27–28.03 godz. 17:45,
29.03 godz. 20:30,
30.03–2.04 godz. 17:45
„Piąte: nie odchodź” (12 l.),
prod. Polska 2014, reż. Katarzyna Jungowska, 75 minut
27–28.03 godz. 20:00,
29.03 godz. 19:00,
30.03–2.04 godz. 20:00
„Kopciuszek” (6 l.), prod. USA
2015, reż. Kenneth Branagh,
105 minut
7–9.04 godz. 17:00;
10.04 godz. 9:00,
11–12.04 godz. 15:45,
13–15.04 godz. 18:00,
16.04 godz. 9:00

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Łukasza Górnickiego, Galeria Książki
ul. Nojego 2B, Oświęcim,
tel. 33 847 98 00, 33 843 01 65,
www.mbp-oswiecim.pl

„Obce ciało” (13 l.), prod.
Polska, Włochy 2014, reż.
Krzysztof Zanussi, 117 minut
10.04 godz. 11:00,
11–12.04 godz. 17:45,
13.04 godz. 15:45,
15.04 godz. 15:45,
16.04 godz. 11:00
„Jezioro łabędzie” – retransmisja baletu z Teatru Bolszoj
w Moskwie, 155 minut
17.04 godz. 18:00
„Sąsiady” (13 l.), prod. Polska
2014, reż. Grzegorz Królikiewicz, 91 minut
17–23.04
„Heavy Mental” PREMIERA
(15 l.), prod. Polska 2013,
reż. Sebastian Buttny, 99 minut
17–23.04
„Był sobie las” (6 l.), prod.
Francja 2013, reż. Luc Jacquet,
78 minut
25–30.04

ŚWIAT ILUSTROWANY
SŁOWEM
Zajęcia arterapeutyczne i filmowe dla osób z dysfunkcjami
wzroku
W ramach projektu dofinansowanego przez MKiDN
1.04; 8.04; 15.04; 22.04;
29.04 godz. 10:00 Multimedia, Klasopracownia parter
FUN ENGLISH
Zajęcia językowe z programem
komputerowym, na zapisy
1.04; 13.04; 15.04; 20.04;
22.04; 27.04; 29.04
Grupa I godz. 16:00, grupa II
godz. 17:00, grupa III godz.
18:00
Klasopracownia parter

„Snajper” (13 l.), prod. USA
2014, reż. Clint Eastwood,
132 minuty
25–30.04

BAJKOWE KINO W MIKROŚWIECIE ZABAWY
3.04; 24.04 godz. 17:00
Multimedia

Ponadto 1–7.05: „Wędrówka
na Zachód”, „Ze wszystkich
sił”, „Disco Polo”

PODRÓŻE W CZASIE I PRZESTRZENI
Otwarte zajęcia edukacyjne dla
dzieci w wieku 3–7 lat
7.04; 21.04 godz. 16:30
Informatorium

28 marca 2015 roku o godzinie 14:00 w Oświęcimskim Centrum
Kultury, podczas spotkania Oświęcimskiego Klubu Fantastyki, rozegrany zostanie turniej popularnej gry planszowej Neuroshima
Hex. Turniej ten będzie jednocześnie pierwszymi oświęcimskimi
eliminacjami do tegorocznych mistrzostw Polski, których finał
odbędzie się w Gliwicach podczas grudniowej edycji „PIONKA”. Trzech najlepszych
graczy każdych eliminacji otrzyma nagrody ufundowane przez wydawcę gry – firmę Portal, a zwycięzca dodatkowo będzie
mógł wziąć udział w finałowym turnieju
mistrzostw Polski.
Regulamin turnieju Neuroshimy Hex i więcej informacji znaleźć można na stronie
Wydawnictwa Portal: http://portalgames.
pl/pl/neuroshima-hex-mistrzostwa-polski/.
– P. Lach

Grupa IV NOWA! prowadzi
Urszula Kuś
30.04 godz. 11:00
Klasoprac. parter
Rozpoczęcie zajęć!
Grupa V NOWA! prowadzi
Natasza Burczyk
16.04; 30.04 godz. 13:00
Klasoprac. parter
Grupa VI prowadzi Mariola
Drosd
13.04; 27.04 godz. 14:00
Klasoprac. parter
Grupa VII prowadzi Mariola
Drosd
14.04; 28.04 godz. 14:00
Klasoprac. parter
Grupa VIII prowadzi Anna
Owczarek
15.04; 29.04 godz. 9:00
Klasoprac. parter

ZABOOKOWANI. DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
dla młodzieży
17.04 godz. 16:45 Klasopracownia I p.
Bi CLUB FILMOWY
Dyskusyjny Klub Filmowy
22.04 godz. 17:00 Multimedia
DEMONTAŻE LITERATURY
Trzy kwadranse o tekstach.
22.04 godz. 18:00 Aula

AKADEMIA MALUCHA
2.04 godz. 10:00 „W Wielkanocnej Krainie”
16.04 godz. 10:00 „Wiosenne
witaminki”
Klasopracownia I p.

„Onirica” PREMIERA (13 l.),
prod. Polska 2014, reż. Lech
Majewski, 101 minut
25–30.04

eliminacje do Mistrzostw Polski 2015

MAGICZNE OŚMIOTYSIĘCZNIKI. KULISY LEGENDARNYCH WYPRAW
Spotkanie poprowadzi Klaudia
Tasz, taterniczka, wspinacz
skałkowy, narciarka ekstremalna, przewodniczka tatrzańska,
zdobywczyni rekordowej liczby
tytułów indywidualnego Mistrza Polski oraz kilkakrotnie
Pucharu Polski i Pucharu Europy Środkowej w skialpinizmie
9.04 godz. 18:00 Aula

TACTIC – KLUB MIŁOŚNIKÓW GIER PLANSZOWYCH
1.04; 8.04; 15.04; 22.04;
29.04 godz. 17:00 Kawiarnia
prasowa

MISTRZOWIE KODOWANIA
Warsztaty programowania dla
dzieci
2.04; 9.04; 16.04; 23.04;
30.04 godz. 16:00 Klasoprac.
parter

Turniej gry planszowej Neuroshima Hex

16.04 „Ekologia na wesoło” –
zabawy ekologiczne
23.04 „Bio-zakręceni” –
warsztaty plastyczne
30.04 „Bądź Eko, uchyl pojemnika wieko”.
Gość specjalny: Fabryka Kreatywności z Kęt
Zajęcia odbywają się o godz.
16:30 w Auli

Z PRAWEM NA CO DZIEŃ
„Służebność”
Wykład prowadzi Kancelaria
Surowiec & Partner
15.04 godz. 18:00 Klasopracownia I p.

Grupa IV prowadzi Urszula Kuś
16.04 godz. 11:00
Klasoprac. parter
Zakończenie zajęć!

Grupa IX prowadzi Agnieszka
Jakubowska
3.04; 17.04 godz. 16:00
Klasoprac. parter
Grupa X prowadzi Anna
Krawczyk
14.04; 28.04 godz. 12:30
Klasoprac. parter
Grupa XI prowadzi Agnieszka
Jakubowska
16.04; 30.04 godz. 9:00
Klasoprac. parter

PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
„To tak jak w kinie” – spotkania z adaptacją filmową
23.04 godz. 10:00 Multimedia

PLASTUSIOWE BAJANIA
10.04; 17.04 godz. 17:30
Mikroświat Zabawy

PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
„Dawno temu w naszym mieście” – spotkania z historią
30.04 godz. 10:00 Aula

TEATRZYK „ROZWESOŁEK”
Zajęcia teatralne dla dzieci
6–12 lat
13.04; 20.04; 27.04 godz.
16:00 Aula

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI
dla dorosłych
30.04 godz. 17:30 Sala Konferencyjna

GIMNASTYKA DLA CIAŁA
I JĘZYKA
Zajęcia językowe dla dzieci
w wieku 5–7 lat
13.04; 27.04 godz. 17:00
Klasopracownia I p.

KAMPANIA ZACZYTANI
Zbiórka książek dla dzieci
przebywających na Oddziale
Dziecięcym Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu, Biblioteka
Młodych w godzinach otwarcia
Biblioteki

KONWERSACJE W JĘZYKU
NIEMIECKIM
7.04; 14.04; 21.04; 28.04
godz. 18:00 Klasopracownia
I p.

KONWERSACJE W JĘZYKU
ANGIELSKIM
13.04; 20.04; 27.04 godz.
17:30 Klasopracownia Ip.

OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA KSIĄŻKI
DZIECIĘCEJ
8.04 godz. 10:00–14:00
Biblioteka

CZYTANIE UZDRAWIA
Czytanie na oddziale dziecięcym oświęcimskiego szpitala
14.04; 28.04 godz. 14:00
Szpital

UNIWERSYTET BIBLIOTECZNYCH ŻAKÓW
9.04 „O miotle, która służyła
nie tylko do latania”. Pokaz
ekologiczny.
Gość specjalny: Uniwersytet
Rozwoju z Chorzowa

MŁODY BADACZ
Zajęcia edukacyjne na zapisy
dla dzieci w wieku 5–7 lat
14.04; 28.04 godz. 16:30
Informatorium

PORA NA @KTYWNEGO
SENIORA
Infogeneracja – warsztaty
komputerowe
Grupa I prowadzi Agnieszka Tracz
14.04; 28.04 godz. 9:00
Klasoprac. parter
Grupa II prowadzi Mariusz Fik
14.04; 28.04 godz. 11:00
Klasoprac. parter
Grupa III NOWA! prowadzi
Jonasz Brzeźniak
14.04; 28.04 godz. 14:00
Klasoprac. parter
Rozpoczęcie zajęć!

Centrum Żydowskie
w Oświęcimiu
pl. Skarbka 5, Oświęcim,
tel. 33 844 70 02;
www.ajcf.pl

Historia powrotu
26 marca (czwartek)
o godz. 17:00 w Café Bergson
odbędzie się projekcja filmu
dokumentalnego „Brzostek:
historia pewnego powrotu”
w reżyserii Simona Targeta.
Gościem specjalnym będzie
profesor Jonathan Webber,
który jest bohaterem filmu.
Wraca on do miejscowości
Brzostek, w której pochowany
został jego dziadek. Gdy dociera na miejsce, do niewielkiego
miasteczka na Podkarpaciu,
jedynym śladem po cmentarzu
żydowskim jest niezabudowany pas zieleni...
Jest to film, który nikogo nie
pozostawia obojętnym, pokazuje bowiem relacje polsko-żydowskie w całej ich złożoności
i jest ważnym głosem w refleksji nad współczesnym życiem
żydowskim w Polsce. W filmie
głos zabierają m.in.: Anne Applebaum, prof. Norman Davies
i rabin Michael Schudrich.
Film i spotkanie w języku
polskim. Wstęp wolny.
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kultura

prezentuje Łukasz szymański

Oświęcimianki

pejzaż za mgłą

BOGNA WERNICHOWSKA

Uczcili
pamięć

spodarstwie była równie ciężka, przednówki często głodne,
a zimy srogie. A na służbie,
jeśli pani nie okazała się skąpą
czy złośnicą, można było spodziewać się ciepłego kąta do
spania i trzech posiłków dziennie. Z zarobionych pieniędzy
co młodsze odkładały na ślubną
wyprawę, a starsze – na późniejsze lata.
Jeśli pannie poszczęściło się,
znajdowała kandydata na męża
z miasta. Czeladnika, posługacza w składzie handlowym,
posłańca – i razem próbowali
walczyć z niełatwym losem.
Czasem służąca z uzbieraną
skromną sumką wracała na
wieś, by poślubić kawalera z polem po rodzicach, i dzięki jej
oszczędnościom budowali własną chatę i kupowali inwentarz
gospodarski.
Znacznie większe szanse
miały dziewczęta, które na służbę szły jako wychowanki prowadzonych przez zakonnice domów dla sierot. Podopieczne od
dzieciństwa uczono tam rozmaitych domowych prac i kobiecych zajęć. Jako 15-latki umiały
gotować, piec chleb i proste ciasta, szyć, łatać i cerować, robić
na drutach. A także prasować
– co w czasach żelazek napełnianych rozżarzonymi węglami
było niemałą sztuką.
Zakonnice dbały, aby umieścić je w lepszych domach,
gdzie służby było więcej, a warunki pracy nie tak ciężkie.
Interesowały się też ich losem,
w razie potrzeby szukały innego
miejsca.
W II połowie XIX stulecia
ożywione duchem społecznym
damy – filantropki próbowały
polepszyć los będących na służbie niewiast. Prowadziły niedzielne kursy czytania i rachunków domowych, uczyły kroju
i szycia. Jeśli po tygodniu pracy

1 marca wiązankami kwiatów
złożonymi na płycie Grobu
Nieznanego Żołnierza oświęcimianie uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych.

Iść na służbę

K

iedy w ostatnim
ćwierćwieczu XIX stulecia przeprowadzano
w większych miastach
Galicji spisy ludności pod względem płci, wieku
i profesji bądź sposobu zarabiania na utrzymanie, okazało się,
że statystycznie – we Lwowie
czy Krakowie prawie 25 proc.
mieszkańców to służba domowa. Była to zresztą grupa wielce
zróżnicowana pod względem
hierarchii – na samym szczycie
znajdowali się ludzie posiadający konkretne umiejętności:
kamerdynerzy i lokaje w bogatych domach, garderobiane
i pokojówki, mistrzowie kuchni
Zakład fotograficzny
Zakład Fotograficzny
i koniuszy, ochmistrzynie. Na
FOTO-FLORA
Janina w Oświęcimiu,
średnim poziomie były mamw Oświęcimiu,
dwudziestolecie
ki i niańki, kucharki (znacznie
lata 40. lub 50. XX wieku
międzywojenne
skromniej wynagradzane niż
kuchmistrze). Ci pracowali
w bogatszych kupieckich inteligenckich domach.
Najliczniejsza jednakże była
trzecia grupa służebnych domowników, rzesza młodych czy
starszych niewiast, które jako
jedyne wykonywały wszystkie
cięższe prace w miejskich gospodarstwach pozbawionych
udogodnień w rodzaju bieżącej wody, nie wspominając już
o centralnym ogrzewaniu…
Te pracowały ciężko od
świtu do nocy, wnosząc na
wyższe piętra niezliczone kubły z wodą czy węglem, paląc
w piecach, szorując podłogi
Zdjęcia ze zbiorów Marii Koczur. Fotografie przedstawiają i garnki. Dźwigały z targu ciężprzyjaciółki rodziny
kie torby, sprzątały. A wszystko
za parę reńskich – jak wtedy
mówiono – „zasług”, utrzymanie i wychodne w niedzielę po
południu.
Wywodziły się z reguły
z biednych wiejskich rodzin,
gdzie dzieci było wiele, a ziemi mało. Stąd kilkunastoletnie
dziewczęta z ochotą szły do
miasta. Praca w ojcowskim go-

nagłaśniamy

pomocnica domowa miała siłę
i chęć posiąść nowe umiejętności, mogła liczyć na awans
w służebnej hierarchii.
Trzeba było mieć jednakże
wiele samozaparcia, by zrezygnować z jedynych wolnych
chwil spotkań z innymi dziewczętami, słuchania wojskowej
orkiestry grającej od wiosny do
jesieni w parkach czy na rynku,
możliwości poznania żołnierza
na przepustce czy młodzieńca,
który też miał wychodne.
Jeżeli lata w obowiązku mijały bez upragnionej odmiany
losu w postaci zamążpójścia
czy dobrego, bliskiego związku
z rodziną, u której się pracowało – starszy wiek służebnej
niewiasty nie przedstawiał się
zbyt zachęcająco. Zdarzały się
bardziej majętne rodziny, które
zatrzymywały do śmierci długoletnie pracownice, nie żałując
im ciepłego kąta i strawy. Większość jednakże musiała udać się
do przytułku, gdzie filantropijne stowarzyszenia zapewniały łóżka w zbiorowych salach
i utrzymanie. Pensjonariuszki
dorabiały sobie łataniem i cerowaniem odzieży przynoszonej
do naprawy przez panie z miasta, czasem – jeśli wzrok i umiejętności dopisywały – wyszywaniem czy haftem.
Dobroczynne damy z okazji
wielkich świąt dbały o sute poczęstunki, posyłając kosze pełne
wiktuałów, obdarowywały też
swoje podopieczne noszoną już
odzieżą.
A że przytułek był ostatnim
etapem ziemskiej egzystencji
służebnych niewiast – patronki
składały też datki na fundusz,
z którego opłacano pogrzeby
i żałobne msze, by po ciężkim
pracowitym życiu dusze podopiecznych zaznały spokoju.

kamila drabek

Odkrywanie tajemnicy istnienia
Foto F. Krawiec
w Kętach,
okres okupacji.
Rodzina Krawców,
po stracie zakładu
w wyniku bombardowania, założyła po 1945 roku
podobne placówki
w innych miastach
m.in. w Oświęcimiu.
Zakład ten, nazywany potocznie
„Na schodkach”,
prowadził
pan Janczukowski

Zakład Fotograficzny
Janina w Oświęcimiu,
dwudziestolecie
międzywojenne

Zakład fotograficzny
Foto-Łoboś w Oświęcimiu,
1945 r.

E

ben Alexander to
neurochirurg, który
w książce „Dowód”
opowiedział o tym,
czego doznał podczas
głębokiej śpiączki spowodowanej
chorobą. Człowiek sceptycznie
nastawiony do wiary, naukowiec
i lekarz zrelacjonował swój pobyt
w niebie, rewidując dotychczasowe poglądy. Książka stała się
światowym bestselerem. Czy tak
będzie z „Mapą nieba” – kolejną
książką Alexandra?
Autor cofa się do antyku,
do Platona i Arystotelesa z ich
odmienną drogą poznania świata – idealistyczną i naukową,
doświadczalną. Do początków
rozłamu myśli mistycznej i na-

ukowej. Czy można je połączyć?
Alexander przygląda się też mitycznym zaświatom. Nawiązuje
do poglądów i odkryć ery nowo-

żytnej. Zwraca uwagę, że główne
pytania, jakie od wieków zadaje
sobie ludzkość, to: Kim jesteśmy?
Skąd przychodzimy? Dokąd
zmierzamy? W „Mapie nieba”
prezentuje odpowiedzi oparte na
własnym doświadczeniu, przytaczając opowieści osób, które
zwracały się do niego po przeczytaniu „Dowodu”.
Czy da się opisać niebo?
Robią to różnorodne religie na
przestrzeni wieków. Zrobił to niegdyś Dante Alighieri w „Boskiej
komedii”. Dziś czytelnik może
wyruszyć w podróż z Ebenem
Alexandrem, którego obie książki
przeczytałam z ciekawością. Lektura wzbudza wiele refleksji na
temat życia i śmierci.

Rozstrzygnięcie Konkursu

Egzemplarze książki „Kobiety wojny. Między zbrodnią a krzykiem o godność”
otrzymują: Urszula Włoszek, Marek Marwicz, Kazimierz Skawiński.
Gratulujemy i prosimy o kontakt z redakcją.

Hołd oddały władze miasta, powiatu, radni oraz mieszkańcy.
Wiązanki złożono także przy
tablicy poświęconej rtm. Witoldowi Pileckiemu, znajdującej
się na budynku dawnej jednostki wojskowej na osiedlu rtm. Pileckiego w Oświęcimiu.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony
jest 1 marca dla uczczenia pamięci żołnierzy powojennego
podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego.
– ekt

Wiosenna
odsłona
Już 17 kwietnia trzecia odsłona obchodów stulecia istnienia Liceum Ogólnokształcącego im. S. Konarskiego.
Uroczystości zainauguruje spotkanie w sali gimnastycznej
„Konara”. W piątkowe popołudnie zaproszeni goście i społeczność szkolna będą wspominać uczniów i absolwentów,
którym różne wydarzenia historyczne odebrały życie.
Okazją do tego będzie 75. rocznica zbrodni na polskich jeńcach wojennych w ZSRR. Trzej
absolwenci liceum: Adam Karasiński, Kazimierz Kulczycki
i Konrad Szałkiewicz byli ofiarami tych zbrodni. Po akademii
odbędzie się ceremonia zasadzenia dębu pamięci poświęconego Adamowi Karasińskiemu.
Następnie na cmentarzu parafialnym zostaną odsłonięte
kolejne tabliczki na ścianie Pro
Memoria.
W sobotę 18 kwietnia szkoła
znów otworzy swoje podwoje,
ponieważ od godz. 14:00 rozpocznie się radosne świętowanie w gronie uczniów i absolwentów. Zaplanowano m.in.
program artystyczny, w którym
wraz z obecnymi uczniami wystąpią absolwenci znani z różnych scen teatralnych, gwiazdy
małego i dużego ekranu.
Również czwarta część obchodów stulecia (26 i 27czerwca) poświęcona będzie uczniom. Wtedy
na terenie szkoły odbędzie się
piknik oraz bal absolwenta. Do
udziału w balu organizatorzy
zapraszają byłych uczniów, którzy ukończyli szkołę do 2010 r.
(włącznie). Koszt biletu 150 zł
od osoby. Chęć uczestniczenia
w tym wyjątkowym spotkaniu należy zadeklarować do
30.04.2015 r. w formie elektronicznej lub osobiście w sekretariacie szkoły. Bal ma charakter
imprezy bezalkoholowej.
Więcej szczegółów na stronie
http://100lat.konarski.edu.pl/.
– ekt

rozmaitości
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Reklama

Fundatorem nagród
jest Wydawnictwo

KUPON
krzyżówka 3/2015
Litery uporządkowane od
1 do 22 utworzą rozwiązanie – aforyzm, który wraz
z kuponem nr 3 naklejonym
na kartę pocztową należy
dostarczyć do 15 kwietnia
2015 r. do redakcji GZO,
Oświęcimskie Centrum
Kultury, ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu.
Na zwycięzcę losowania
czeka nagroda książkowa.
Prawidłowe rozwiązanie
krzyżówki nr 2/2015 brzmi:
„Interes zmusza do ukłonów”. Nagrodę książkową
ufundowaną przez Wydawnictwo Znak otrzymuje
p. Ewa Sikora-Krzemyk
z Oświęcimia.
Gratulujemy i prosimy
o kontakt z redakcją.

Poziomo:
1. Łączy komputer z internetem;
2. Zwolennik apartheidu;
* Stan w USA;
3. Podtrzymuje deski podłogi;
4. Pamięciowy poszukiwanego;
* Miasto w Beskidzie Śląskim;
5. Indianin z westernu;
6. Męstwo;
* Drzewo owocowe;
7. Ruch obrotowy;
8. Kokosowy w ciastku;
* Przyprawa do ogórków;
9. Rozjaśnia twarz;
10. Figiel, psota;
* Aktor dramatyczny;
11. Mała formacja harcerska;
12. Arka;
13. Kraj z Bukaresztem;
14. W ręku rycerza;
15. Teatralna przerwa;
16. Obrazkowe zadanie szaradziarskie;
17. Autor „Króla Maciusia Pierwszego”;

Pionowo:
A) Nić do szycia żagli;
* Część serca;
B) Otacza szyjki zębów;
C) Wielkopolski nad Ołobokiem;
* Dzieło Fidiasza;
D) Statek wiosłowy w starożytnej
Grecji;
E) Ryba z górskich potoków;
* Świt, poranek;
F) Jednostka miary papieru;
G) Zaprawa murarska;
* Właściciel statku;
H) „The ...”, dziennik londyński;
I) Solenizantka z 12 grudnia;
* Robotnik z pacą;
J) Krowi osesek;
K) „Weselny” Mendelssohna;
* Grafik;
L) Bierze udział w regatach;
Ł) Wieszana na dachu nowego gmachu;
M) Draka, rozróba;
N) Koncept, idea;
O) Kuzyn żyrafy;
P) Leń, obibok.

ogłoszeniA DROBNE
Nagrobki z montażem.
Brakuje Ci gotówki?
Napisy w kamieniu
Zadzwoń po szybką pożyczkę
Oświęcim ul. Jagiełły 75A
Tel. 668 681 847
tel. 33 842 70 03, 504 923 169
lub 504 873 975

Atrakcyjna pożyczka
do 25.000 zł na dowolny cel.
Tel. 668 681 847
EKSPRES gotówkowy!
Pożyczymy do 25.000 zł!
728 874 277

GŁOS ZIEMI
OŚWIĘCIMSKIEJ

ATRAKCYJNA POŻYCZKA
od 200 zł do 25 tys.
Tel 728 874 277

Pożyczka bez BIK.
Tel. 790 800 631
Auto Skup całe, rozbite,
złomowanie. GOTÓWKA.
Tel. 508 760 255 lub 600 507 385

Skup samochodów za gotówkę.
Sprzedam dom wolno stojący Najlepsze ceny 535 243 849

siedmioizbowy + garaż.
Usługi transportowe.
Cena 139 tys. do negocjacji.
48-231 Lubrza, ul. Nowej Napra- Kompleksowe przeprowadzki.
Najtaniej w mieście 535 243 849
wy 33, woj. opolskie.
Telefon kontaktowy 666 071 953
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Reprezentanci Oświęcimskiego Klubu Karate na podium mistrzostw Małopolski w kick-boxingu

W złotym i srebrnym kolorze
Dwa medale wywalczyli reprezentanci Oświęcimskiego Klubu Karate podczas mistrzostw
Małopolski w kick-boxingu LK.
Złoty krążek w Libertowie zdobył Wiktor Czopek. Na drugim
stopniu podium stanął Arkadiusz Obłąk. Obaj startowali
w seniorskiej kategorii do 69 kg.
– Wiktor i Arek stoczyli po trzy
walki eliminacyjne i dzięki temu
obaj trafili do finału swojej kategorii – mówi sensei Mariusz
Pawlus, trener w Oświęcimskim
Klubie Karate z sekcją kick-boxingu.
– W półfinale Arkowi Obłąkowi niestety odnowiła się kontuzja i był zmuszony poddać
pojedynek o złoto. Szkoda, bo
wewnętrzny finał byłby dla nas
Kick-boxerzy z Oświęcimciekawym
doświadczeniem.
Nasi kick-boxerzy zasłużyli na skiego Klubu Karate zdobyli
olbrzymie brawa – dodaje sensei w Libertowie dwa medale
Fot. mac
Pawlus.

Mniej szczęścia miał startujący
w seniorskiej wadze do 74 kg
Paweł Rąba. Młodzieżowy
mistrz Polski najpierw wygrał
w eliminacjach przed czasem,
by później w 1/8 finału trafić
na utytułowanego Grzegorza
Mardyłę (złotego medalistę Mistrzostw Polski w Kick-Boxingu
KL, a także zdobywcę „Złotej
Rękawicy Wisły” w boksie). Po
bardzo zaciętej i stojącej na wysokim poziomie walce Grzegorz
Mardyła ostatecznie wygrał na
punkty z Pawłem Rąbą.
Wyniki oświęcimskich kick-boxerów w mistrzostwach Małopolski:
– Wiktor Czopek – złoty medal,
– Arkadiusz Obłąk – srebrny
medal,
– Paweł Rąba – odpadł w 1/8.
– mac

Koszykarze oświęcimskiego Kadeta pokonują MKS Gorlice!

Niespodzianka nad Sołą
Młodzi koszykarze Kadeta
Oświęcim sprawili niespodziankę sporego kalibru! Uczniowie oświęcimskiego Miejskiego Gimnazjum nr 2 pokonali
w hali sportowej Powiatowego
Zespołu nr 1 MKS Gorlice różnicą czterech punktów.
Oświęcimianie podeszli do
zawodów wyjątkowo zmobilizowani, bo stawka była olbrzymia. Wygrana bardzo przybliżała ich ewentualny awans do
ćwierćfinału finałów mistrzostw
Polski. W pierwszej rundzie
goście z Gorlic odnieśli pewne 22-punktowe zwycięstwo.
Uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 2, reprezentujący barwy Kadeta, ostatnio poczynili
jednak spore postępy. Bardzo

chcieli zrewanżować się za wcześniejszą porażkę.
Początek należał do gospodarzy, którzy szybko objęli prowadzenie 10:5. Po regulaminowej
zmianie piątek oświęcimska maszyna niestety się „zacięła” i do
głosu zaczęli dochodzić goście.
Gorliczanie rzucili kolejno dwanaście punktów.
– W drugiej odsłonie gra się wyrównała i w efekcie przyjezdni
schodzili na przerwę przy wyniku 34:25 – mówi trener oświęcimian, Wojciech Porębski. – Później jednak licznie zgromadzeni
kibice przecierali oczy ze zdumienia. „Młode Niedźwiedzie”
pokazały charakter i pewnie wygrały trzecią kwartę 17:4. Duże
brawa dla chłopaków za konse-

kwencję zarówno w obronie, jak
i w ataku. W ostatniej ćwiartce
nie daliśmy już sobie wydrzeć
zwycięstwa z rąk i niespodzianka stała się faktem. Mecz wygrywamy 60:56, robiąc milowy krok
w stronę rozgrywek centralnych
– powiedział Wojciech Porębski.

Sportowa oferta Szkoły Podstawowej
nr 11 w Oświęcimiu oraz UKH Unii

wygrali swój pierwszy turniej,
pokonując zespoły z Janowa,
Rudy Śląskiej i Bytomia. Rozpoczęcie treningów w wieku 6
i 7 lat pozwala na wcześniejsze
opanowanie techniki jazdy, rozwinięcie motoryki, równowagi,
koordynacji i wspieranie ogólnego rozwoju fizycznego dziecka –
powiedział Robert Piecha.
Równocześnie prowadzony jest
nabór do klasy czwartej szkoły
podstawowej o profilu hokej na
lodzie. Tutaj rozpoczyna się już
poważna przygoda z hokejem.
Treningi odbywają się codziennie
po zajęciach szkolnych, a raz w tygodniu dzieci uczestniczą w rozgrywkach ligi śląskiej. Obecna
klasa czwarta odnosi w lidze śląskiej duże sukcesy. Oświęcimski
zespół przegrał tylko dwukrotnie
i bardzo poważnie liczy się w walce o tytuł mistrza ligi. Wszyscy
zainteresowani proszeni są o kontakt ze szkołą (telefon: 33 844 56
91/92) lub z trenerem Robertem
Piechą (609 830 994) i pod adresem ukh.unia@onet.eu.
– mac

Graj w hokeja!
Jak uganiać się za krążkiem, to najlepiej od najmłodszych lat – przekonują w oświęcimskim klubie.
Szkoła Podstawowa nr 11 w Oświęcimiu oraz UKH Unia zapraszają
dzieci z rocznika 2008 i 2009 do
pierwszej hokejowej klasy!
– W planach są dwa treningi
tygodniowo na lodzie – rozpoczyna Katarzyna Kot, prezeska
UKH Unii Oświęcim.
– Będą się one odbywały tuż po
szkolnych lekcjach. Organizujemy transport ze szkoły na lodowisko. Zajęcia dla najmłodszych
to przede wszystkim nauka podstawowych elementów techniki
jazdy na łyżwach, operowania
kijem hokejowym oraz wszechstronny rozwój podstawowych
cech motorycznych w zgodzie
z potrzebami i możliwościami
biologicznymi dziecka – dodaje
Katarzyna Kot.

Dodatkowo zajęcia będą zawierały podstawowe elementy wiedzy o treningu, wysiłku, zdrowiu,
wypoczynku, higienie osobistej,
przepisach gry i sprzęcie hokejowym. W maju i czerwcu treningi
na lodzie zastąpione zostaną nauką jazdy na rolkach, podstawami unihokeja oraz zajęciami na
oświęcimskim orliku. Dzieci będą
miały możliwość uczestnictwa
w rozgrywkach ligowych i turniejach minihokeja.
– W ubiegłym roku szkolnym
po raz pierwszy otworzyliśmy
w Oświęcimiu klasę pierwszą
z dodatkowymi zajęciami z minihokeja – mówi prowadzący zajęcia z najmłodszymi hokeistami
Robert Piecha.
– Zapisało się 18 dzieci. Drużyna stanowi świetny kolektyw.
Trenują bardzo chętnie i wykazują szybkie postępy. W grudniu

KADET Oświęcim – MKS Gorlice
60:56
Punkty dla oświęcimian: Piotr Frydel – 15, Mateusz Hnatyszyn – 13,
Szymon Zapała – 8, Jakub Gunia
– 7, Adam Stawowczyk – 7, Mateusz Szczerbic – 6, Rafał Bratek – 2,
Łukasz Stolarczyk – 2 oraz Sebastian Luranc, Oskar Falas, Piotr
Tolarczyk i Miłosz Lorek. Trener:
Wojciech Porębski.

– mac
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Wicemistrzowski tytuł dla hokeistek UKHK Unii Oświęcim

Oświęcimscy solarze
piłkarską wiosnę

Brawo dziewczęta!
Medale w srebrnym kolorze
odebrały hokeistki oświęcimskiej Unii po finałowej batalii
ze Stoczniowcem Gdańsk o mistrzostwo Polski. Podopiecznym
Roberta Piechy nie udało się zatem obronić korony, niemniej za
postawę w całym sezonie należą
się dziewczętom z Oświęcimia
olbrzymie brawa. W grodzie
nad Sołą wszyscy wierzą, że
w kolejnych rozgrywkach biało-niebieskie znowu się będą cieszyły z tytułu mistrzyń kraju.
Po raz pierwszy korona trafiła
nad polskie morze. Unia przegrała finałową batalię ze Stoczniowcem, ale oba spotkania były
niezwykle emocjonujące. Wynik
do ostatniej syreny był sprawą
otwartą. W pierwszym meczu
o mistrzostwo Polski unitki poległy w starciu z gdańszczankami pechowo na własnym lodzie
5:6.
– Nie byliśmy zespołem gorszym – mówi Robert Piecha,
trener hokeistek z Oświęcimia.
– O porażce w pierwszym meczu
w głównej mierze zadecydowały

błędy w okresach liczebnych
przewag. Wówczas straciliśmy
dwa gole, co miało newralgiczne
znaczenie – powiedział trener
Piecha.
W rewanżu w Gdańsku oba zespoły nastawiły się na uważną
grę w obronie. Gospodynie, mając w zapasie zwycięstwo, czekały na błąd rywalek. Doczekały
się na 46 sekund przed końcem
pierwszej tercji. Oświęcimianki nie zamierzały jednak składać broni. W ostatniej odsłonie
Kamila Wieczorek i Katarzyna
Frąckowiak popisowo rozegrały
akcję, doprowadzając do remisu. Wszystko rozstrzygnęło się
w dogrywce. Decydujący cios
zadała Aleksandra Berecka.
– Nasz zespół umie rozgrywać
decydujące spotkania – podkreśla Robert Piecha.
– Potrafi wznieść się na wyżyny.
Pokazała to nie tylko ubiegłoroczna walka o złoto, ale i tegoroczny półfinał z bytomską
Polonią. Pamiętajmy, że z roku
na rok mamy coraz większe kłopoty kadrowe, a jednak wciąż

zainaugurowali

Mieszane uczucia

jesteśmy w ścisłej krajowej czo- Piłkarze oświęcimskiej Soły
łówce – dodaje.
mają za sobą pierwsze wiosenne
mecze o konkretną stawkę. NajUKHK Unia Oświęcim – Stocznio- pierw w finale Pucharu Polski
wiec Gdańsk 5:6 (3:2, 1:1, 1:3)
na szczeblu podokręgu pokonaBramki: 0:1 Obłońska 15, 1:1 li Niwę Nowa Wieś, ale radość
Frąckowiak (Wieczorek) 16, 1:2 z tego triumfu zmąciła inauguObłońska 17, 2:2 Wieczorek (Frąc- racja rundy rewanżowej trzeciokowiak) 19, 3:2 Wieczorek (Frąc- ligowych rozgrywek. Zespół Sekowiak, Bielas) 20, 3:3 Onyschenko
bastiana Stemplewskiego tylko
(Bigos) 30, 4:3 Frąckowiak (Wieczorek, Gałuszka) 37, 4:4 Bodus zremisował na swoim stadionie
(Onyschenko) 41, 4:5 Onyschenko z Wolanią Wola Rzędzińska.
43, 4:6 Bigos (Onyschenko) 50, 5:6 Po pierwszej połowie wydawało
Wieczorek (Metyk, Frąckowiak) się, że gospodarze zgarną pełną
pulę. Po dośrodkowaniu z kornera
57.
Dariusza Zapotocznego piłkę głoStoczniowiec Gdańsk – UKHK wą do siatki posłał Wojciech JamUnia Oświęcim 2:1 po dogrywce róz. Tuż przed końcem pierwszej
(1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
połowy szczęścia zabrakło PawłoBramki: 1:0 Onyschenko (Her- wi Cygnarowi, który przymierzył
man) 20, 1:1 Frąckowiak (Wie- w słupek. Po zmianie stron wyczorek) 55, 2:1 Berecka (Detmer) równał Artur Biały.
64. Stan play-off (do dwóch zwy- – Nie jest to wynik, o jakim
cięstw): 2:0 i mistrzostwo Polski
marzyliśmy – mówi Sebastian
dla Stoczniowca.
UNIA: Kozaczuk – Gałuszka, Me- Stemplewski, trener solarzy.
tyk, Wieczorek, Frąckowiak, Bielas – Powinniśmy ten mecz roz– J. Strzelecka, Ferszt, Michałek, strzygnąć na swoją korzyść
Jarmułowicz, Kosma oraz Churas.
Trener: Robert Piecha.

– mac

przed przerwą. Nie zrobiliśmy
tego i za to drogo zapłaciliśmy
w drugiej połowie – dodaje trener Soły.
Wcześniej drużyna z Plant
sięgnęła po Puchar Polski na
szczeblu PPN Oświęcim. Solarze pokonali Niwę na stadionie
w Nowej Wsi 3:1. Gospodarze
zaczęli odważnie, ale nadziali
się na klasyczny kontratak, który
wykończył Paweł Cygnar. Później
bliski wyrównania był Przemysław Dudzic. Popularny „Bolo”
dopiął w końcu swego, ale dopiero po rzucie karnym. W 77.
minucie po uderzeniu Rafała
Skrzypka piłka trafiła w głowę
Bartosza Michałka, zmieniając
swój lot i zrobiło się 1:2 dla Soły.
Wreszcie, po strzale Adama Janeczki, bramkarz Niwy odbił wysoko piłkę, ale za jego plecami był
Jakub Snadny, który postawił pieczęć na wygranej oświęcimian.
– W tym sezonie rozgrywki
pucharowe są dla nas okazją
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do ogrywania szerokiej kadry.
Wróciło trzech kontuzjowanych zawodników, więc szansę
pokazania się dostali ci, którzy
w lidze grają mniej – stwierdził
Sebastian Stemplewski.
Finał PP na szczeblu podokręgu
oświęcimskiego:
NIWA Nowa Wieś – SOŁA Oświęcim 1:3 (1:1)
Bramki: 0:1 Cygnar 10, 1:1 Dudzic
20 (karny), 1:2 Michałek 77 (samobójcza), 1:3 Snadny 90. Sędziował:
Krzysztof Jakubik (Oświęcim). Żółte kartki: Brańka – Drzymont, W.
Jamróz, Szewczyk. Widzów: 200.
SOŁA: Koper – Czarnik, Drzymont, Skrzypek, W. Jamróz - Stanek, Dynarek (63. Janeczko), Szewczyk, G. Talaga – Cygnar, Knapik
(60. Snadny).
SOŁA Oświęcim – WOLANIA
Wola Rzędzińska 1:1 (1:0)
Bramki: 1:0 W. Jamróz 4, 1:1 Biały
65. Sędziował: Damian Gawęcki (Kielce). Żółte kartki: Knapik,
Szewczyk, Skrzypek – Cabała, Adamowski, Szczerba. Widzów: 150.
SOŁA: Bomba – Stanek, Drzymont
(82. Czarnik), Skrzypek, W. Jamróz
– G. Talaga, Szewczyk, Dynarek
(78. Janeczko), Zapotoczny – Cygnar, Knapik (63. Snadny).

– mac

Reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 1 zwyciężyli w turnieju
o „Puchar Dyrektora Miejskiego Gimnazjum nr 2”

Pod oświęcimskim koszem

Oświęcimianki wywalczyły wicemistrzostwo Polski sezonu 2014/15
Fot. mac

Hokeiści oświęcimskiej Unii odpadli w ćwierćfinałowej
rywalizacji play-off

Szkoda, że to już koniec...
Charakter i ambicja nie wystarczyły na tyszan. Biało-niebiescy
przegrali w ćwierćfinałowej rywalizacji play-off 1:3. Drużynie
Josefa Dobosza należą się jednak
duże brawa za zostawione serce
na lodzie w starciach z faworyzowanym rywalem.
Dwa pierwsze mecze w Tychach
wygrali gospodarze. W spotkaniu otwarcia bardzo dobrze
w oświęcimskiej bramce radził
sobie Michal Fikrt, który długo
zachowywał czyste konto. Czeski golkiper Unii skapitulował
dopiero w 27. minucie. Wówczas
Jurij Kuzin zmienił lot krążka
po strzale z niebieskiej Jakuba
Ferenca. Podopieczni Jirzego
Sejby momentalnie podwyższyli
na 2:0. Podczas gry w przewadze Unia została bardzo boleśnie
skarcona po kontrze. Na krótko

przed drugą przerwą kontaktowego gola strzelił Filip Komorski, ale pieczęć nad pierwszym
triumfem GKS-u postawił Dawid Majoch.
Wynik rewanżowego starcia w Tychach otworzył 40-letni Adrian
Parzyszek. W drugiej tercji gospodarze dorzucili dwa kolejne gole.
Najpierw podczas gry w przewadze w „okienko” przymierzył
Maksim Kartoszkin, a niespełna
minutę później na 3:0 podwyższył
Łukasz Sokół. W tym momencie
wszystko stało się jasne.
Oświęcimianie nie zamierzali wywieszać białych flag przed
wizytą zespołu z Tychów w grodzie nad Sołą. Biało-niebiescy
zaimponowali charakterem i pokonali GKS po rzutach karnych
w trzecim akcie ćwierćfinałowej
batalii. Unia zaserwowała swoim

kibicom prawdziwy dreszczowiec. Znakomita w wykonaniu
zespołu Josefa Dobosza była
pierwsza tercja. W 4. minucie
błąd popełnił grający w tyskiej
bramce Stefan Zigardy. Z prezentu skorzystał Jirzi Zdenek
i z bliska wepchnął „gumę” do
siatki. Po kolejnych czterech minutach było już 2:0. Kiedy na lodzie z obu stron było po czterech
zawodników, wynik podwyższył
Jerzy Gabryś.
Tyszanie za wszelką cenę szukali
kontaktowego gola, ale szczęście
było przy Unii i bardzo dobrze
grającym między słupkami Michale Fikrcie. Skapitulował on
dopiero w 53. minucie za sprawą
Michała Woźnicy. GKS „poczuł
krew” i zdołał doprowadzić do
remisu. Z ostego kąta wyrównał Kacper Guzik. Dogrywka

W hali sportowej popularnej
„dwójki” rozegrano koszykarski turniej szkół podstawowych
o „Puchar Dyrektora Miejskiego
Gimnazjum nr 2”. W zawodach
uczestniczyły reprezentacje czterech szkół – SP nr 1, SP nr 4, SP
nr 9 oraz SP z Polanki Wielkiej.
Organizatorem było Miejskie
Gimnazjum nr 2 oraz UKS Kadet Oświęcim.
Grano systemem „każdy z każdym”. W pierwszym meczu naprzeciwko siebie stanęły drużyny
z SP nr 1 i SP z Polanki Wielkiej.
Spotkanie stało na bardzo wysokim poziomie. Prowadzenie
zmieniało się niczym w kalejdoskopie, jednak to oświęcimianie

w końcówce wypracowali kilka
punktów przewagi, której nie
oddali już do końca. Ostatecznie Szkoła Podstawowa nr 1 wygrała 25:18. W drugiej grze SP
nr 9 pokonała bardzo ambitnie
walczącą SP 4 24:3, a później SP
z Polanki Wielkiej zwyciężyła SP
4 37:18.
Czwarty mecz (SP nr 9 kontra
SP nr 1) rozgrzał publiczność
do czerwoności. Wygrana mogła
walnie przyczynić się do zwycięstwa w całym turnieju. Więcej
zimnej krwi zachowali zawodnicy reprezentujący Szkołę Podstawową nr 1, pokonując rywali
27:23. W kolejnym spotkaniu,
odczuwająca zmęczenie repre-

nie przyniosła rozstrzygnięcia
i o wszystkim decydowały karne.
Potrzebnych było aż osiem serii!
Po stronie Unii trafił Lubomir
Vosatko i Jan Danecek, zaś jedynego karnego dla GKS wykorzystał Patryk Kogut.
Oświęcimianie zostali wybudzeni z pięknego snu o półfinale
play-off w czwartej grze. Biało-niebiescy raz jeszcze rzucili na
lód wszystko, co najlepsze, ale
tyszanie też dobrze wiedzieli,
jaka jest stawka spotkania. Już
w 82. sekundzie klasycznie rozklepali defensywę gospodarzy
i Jarosław Rzeszutko trafił do pustej bramki. Na 0:2 w przewadze
podwyższył Josef Vitek.
Unia pokazała charakter i raz
jeszcze wspięła się na wyżyny
swoich umiejętności. W końcówce drugiej tercji doprowadziła do remisu! Najpierw
kapitalnie pod poprzeczkę przymierzył Jan Danecek (w przewadze), a po chwili Filip Komorski
z bliska pokonał Stefana Zigardego. Wszystko rozstrzygnęło
się w ostatniej tercji. Decydujący
cios zadał Paryk Kogut.

GKS Tychy – UNIA Oświęcim 3:1
(0:0, 2:1, 1:0)
Bramki: 1:0 Kuzin ( Ferenc) 26.55,
2:0 Rzeszutko (Vitek, Ferenc)
29.32, 2:1 Komorski (Szewczyk)
37.54, 3:1 Majoch (Galant) 51.31.
GKS Tychy – UNIA Oświęcim 5:1
(1:0, 2:0, 2:1)
Bramki: 1:0 Parzyszek (Bagiński,
Pociecha) 12.55, 2:0 Kartoszkin
(Besch) 33.17, 3:0 Sokół (Bagiński) 34.11, 4:0 Rzeszutko (Ferenc)
53.27, 4:1 Gabryś 53.50, 5:1 Kogut
(Rzeszutko, Kuzin) 57.29.
Soła będzie w tym sezonie UNIA Oświęcim – GKS Tychy 3:2
walczyła o pierwsze miejsce po karnych (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 2:1
w rzutach karnych)
w rozgrywkach trzeciej ligi
Bramki: 1:0 Zdenek (Piotrowicz,
Fot. mac
Komorski) 04.00, 2:0 Gabryś (Kali– Zagraliśmy dobry mecz –mówi nowski, Komorski) 08.12, 2:1 WoźJosef Dobosz, trener oświęcim- nica (Rzeszutko) 52.48, 2:2 Guzik
(Mojzis) 56.51, 3:2 Danecek 65
skiej Unii.
(decydujący rzut karny).
– Mam nadzieję, że kibice za- UNIA Oświęcim – GKS Tychy 2:3
chowają nas w życzliwej pamięci. (0:1, 2:1, 0:1)
W czwartym pojedynku wcale Bramki: 0:1 Rzeszutko (Kuzin, Winie zabrakło nam sił. Wydaje mi tecki) 01.22, 0:2 Vitek (Kartoszkin)
się, że kłopoty z nimi mieli ty- 31.52, 1:2 Danecek (Vosatko, Taszanie. Gdybyśmy doprowadzili bacek) 37.36, 2:2 Komorski (Wojdo piątego starcia, mielibyśmy tarowicz) 38.02), 2:3 Kogut (Vitek,
większe szanse awansu, bo to Kartoszkin) 53.03.

GKS zagrałby pod ogromną presją – analizował Dobosz.

zentacja SP nr 9 niespodziewanie wysoko uległa SP z Polanki
Wielkiej 28:10. Dzięki tej wygranej uczniowie z Polanki Wielkiej
zapewnili sobie drugie miejsce
w turnieju. W ostatniej potyczce SP nr 1 wygrała z SP nr 4,
pieczętując zwycięstwo w zawodach. MVP koszykarskiego turnieju podstawówek został Zdzisław Adamczyk, zaś najlepszym
strzelcem Jakub Kała.
Klasyfikacja końcowa: 1. Szkoła Podstawowa nr 1, 2. Szkoła
Podstawowa z Polanki Wielkiej,
3. Szkoła Podstawowa nr 9, 4.
Szkoła Podstawowa nr 4.
– mac

– mac
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